
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 4 
 

 
Четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 11.02.2020 г. (вторник) от 09:00 ч. до 15:30 ч. 

 
Присъстват 48 общински съветника, отсъстват: 

 
Мартин Светлозаров БАЙЧЕВ 
Станислав Георгиев ИВАНОВ 
Цончо Томов ГАНЕВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В системата има 36 устройства. Има ли някой колега проблем с 

устройството си? Тук, при господин Балачев, да помоля за съдействие за 
устройството. Някой друг колега има ли проблем със системата? Станаха 
39. Има ли някой друг колега, който има проблем с устройството си? Явно 
няма.  

Колеги, откривам днешното заседание  номер четири на Общински 
съвет – Варна. По уважителни причини от днешното заседание отсъстват 
Мартин Байчев и Станислав Иванов.  

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание. Изпратен ви е предварително, в определения от Правилника ни 
срок. Имате думата за мнения и съображения по дневния ред, предложения 
за допълнения, изменения и т.н., заповядайте. Не виждам мнения  и 
съображения, колеги, по дневния ред, поради което го подлагам на 
гласуване в цялост, така както ви е обявен и изпратен предварително. 
Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Стратегия за управление на общинската 

собственост за периода 2019 г. – 2023 г.” 
(2) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2020 г.”. 



(3) – даване на съгласие за продажба на  материални активи – 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД.  

(4) – увеличаване на капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов 
– Варна” ЕООД и промяна на Устава на дружеството.  

(5) – даване на съгласие за сключване Договор за съвместна дейност 
между „Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
Варна“ ЕООД и „Амбулатория медицински център за специализирана  
медицинска помощ очен медицински център Варна“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за сключване договор за наем на помещения 
между „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
ЕООД и Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза „Живот без алкохол“. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, 
в полза на Център за специална образователна подкрепа – Варна. 

(8) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 41,43 в полза 
на Агенция за социално подпомагане. 

(9) – отмяна на решение № 877-13-1 (15)/20.02.2013 г., прекратяване 
действието на договор сключен между Община Варна и Център за 
обществена подкрепа и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно 
за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Георги Раковски“ № 
62, гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90. 

(10) – вземане на решение за провеждане на процедура по 
придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на недвижим 
имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №1. 

(11) – вземане на решение за продължаване на срока на действие на 
Договор с рег. № Д12001480ВН/05.12.2012 г. за безвъзмездно управление 
между Община Варна и „Агенция за социално подпомагане“ и одобряване 
на допълнително споразумение към договора. 

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ , одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на движими вещи – леки автомобили, собственост на Община 
Варна. 

(13) – приемане „Ред и условия за провеждане на конкурс по 
документи за избор на оценители на имоти и вещи – общинска 
собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите 
оценители“. 

(14) – допълване на решение № 1704-2(41)/27.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. 



(15) – допълване на решение № 1703-2(41)/27.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2020 г.“ 
(2) – откриване на процедура за приватизация на обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2020 г. 
(3) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, 

приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с 
открита процедура по приватизация по преходната част на Годишния план 
за приватизация за 2020 г. 

(4) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2020 г. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на община Варна за 2020 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – предоставяне на гориво за календарната 2020 г. за нуждите на 

културните институти. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 

Регионален исторически  музей – Варна за археологически обект 
„Княжески манастир „Света Богородица“. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Настоятелството на  храм „Свети Николай“, находящ се на територията на 
Висше Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. 

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
обект „Пристройка на външния асансьор“ на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“  ЕООД. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение в 
МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Баскетболен клуб „Черно море Тича“.  

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Ездови клуб „Ангард“. 

(9) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за 
целия градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – 
Варна“. 



(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Медия груп 24“ ЕООД. 

(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“. 

(12) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„ПРО НЮЗ България“ АД.  

(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 
„Черно море“.    

(14) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио – Варна, 
Община Варна и Общински съвет – Варна.  

(15) –  вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Труд медиа“ ЕООД. 

(16) – даване на съгласие и упълномощаване на кмета на община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, по проект „Подобряване на 
социалната инфраструктура в град Варна“, част от процедура „Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.  

(17) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

(18) – даване на съгласие Община Варна да поеме разходите за наем 
на зала за спортна гимнастика за нуждите на Спортно училище „Георги 
Бенковски“. 

(19) – упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде Запис 
на заповед за проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите 
местно развитие на „Местна инициативна рибарска група Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. 

(20) – одобряване на промяна в общата численост на „Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи“. 

(21) – одобряване на промяна в общата численост на „Приют за 
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

(22) – одобряване на промени в общата численост и структура на 
общинската администрация. 

(23) – вземане на решение за сключване на договор за банков кредит 
за ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(24) – опрощаване на държавни вземания. 
 



5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 
въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура “Интелигентни градове и общности“ по 
Програма Хоризонт 2020. 

(2) – одобряване на актуализиран документ за изпълнение на 
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – приемане на Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2020 г. 
(2) – определяне на временни членове на Експертния съвет към 

фонд „Култура”. 
 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура и 

градоустройство” относно: 
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ Х-154 „за жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, по 
плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VІ-4044011; VІІ-4044037; УПИ VІІІ-4044012 и УПИ 
Х-4044086, кв. 9, по плана на Западна промишлена зона ІІ част, гр. Варна 
по съдебно решение № 1419/02.07.2018 г. на Административен съд – 
Варна. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни 
и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на 
община Варна. 

(2) – приемане на Правилник за устройството и дейността на Център 
за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране 
Варна. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда” относно: 
(1) – даване на съгласие за изменение на разрешително за 

водовземане на „Карачи“ ЕАД и предоставяне безвъзмездно на населението 
на общината допълнителен обем минерална вода годишно от участък 
„Варна“ на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101.  



(2) – даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане 
от минерални води чрез сондаж Р-107х „Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, 
град Варна. 

 
10. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-
Варна“ ООД, насрочено на 20.02.2020 г. 

 
11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 
Варна, насрочено на 25.02.2020 г. 

 
12. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 

Варна. 
 
13. Дискусия с гражданите. 
 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
За протокола: Мартин Андонов – „за“, Велин Стоянов – „за“, Милена 

Димова – „за“, Мартин Златев – „за“,  Ивайло Митковски – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате ли нужда от съдействие за устройствата? Да помоля за 

съдействие и тук, при колегите Велин Стоянов, Мартин Андонов, Милена 
Димова и Мартин Златев.  

 
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Междувременно преминаваме към точка първа от дневния ред, 

колеги  „Питания и отговори на питания“. Имате думата да поставите 
своите въпроси. Заповядайте. Уведомявам ви, че кметът всеки момент ще 
дойде в залата. Г-н Златев, имате думата. Не, не, Светлан Златев, 
извинявам се. След това Мартин Златев, след това Христо Атанасов, след 
това Георги Георгиев и следващите заявки ще ги обявя след малко.  

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Добро утро на всички. Моето питане е към кмета, но гледам, че все 

още не е дошъл. Но така или иначе, съгласно Правилника съм подготвил в 
писмен вид питането, така че ще успее да се запознае, предполагам. И ще 
държа в установения срок да получа съответния отговор. Ще го дам и на 
председателя. Та, питането ми към кмета е по повод подаден сигнал до мен 
от граждани, които живеят на ул. „Д-р Железкова“ 42. Същите 
многократно са подавали сигнали както до районната, така и до 
общинската администрация, като в тези сигнали са визирали незаконна 
дейност, която е упражнявана от фирма под формата на вулканизатор за 
автомобилни гуми, като същата тази фирма е разположила платформа 
директно върху тротоарни площи, която е общинска собственост. А в 
тревните площи е разположила друга платформа за помпене на гуми като 
общата площ е от около 60 кв.м. Сигналите са с дати 26-ти август, 3-ти 
септември и 21-ви септември миналата година. Отговори на така 
подадените сигнали, разбира се, има. И аз ще ги приложа към настоящото 
питане, ведно със снимков материал от площите общинска собственост. 
Какво обаче е притеснителното в отговорите, които са върнати към 
гражданите от администрациите съответните. Смея да твърдя като юрист с 
почти 30 годишен стаж, че между отговорите на двете администрации, 
съответно районна и общинска има противоречие, колизия има, което е 
доста объркващо за гражданите, които не са запознати с нормативната 
уредба на Общински съвет – Варна. А какво имам точно предвид? От 
страна на районната администрация се твърди, че е започната процедура 
по чл. 31, ал. 2 от Наредбата за обществения ред, което ще рече, че на 
обекта никога, по никакъв повод не са издавани разрешения за поставяне, 
още по-малко разрешение за извършване на такъв вид дейност – 
вулканизатор. И с оглед на направената проверка от районната 
администрация се твърди, че същите трябва да бъдат премахнати, а на 
нарушителя трябва да му бъде наложена глоба в размер от 50 до 500 лева. 



От друга страна, общинската администрация уведомява гражданите, че 
собственикът на обекта заплаща обезщетение, съгласно чл. 236 от ЗЗД и 
има необходимата документация. Този отговор предполага поне три 
въпроса. Първо, на какво правно основание се заплаща това обезщетение и 
къде точно се заплаща? Аз съм убеден, че при условие, че има такава 
процедура по 31, т. 2 няма подобно разрешение. Вторият въпрос е 
установена ли е от администрацията точната квадратура, която се заема? 
Незаконно ползвана, разбира се. И предпоставка ли е плащането на тези 
суми да бъдат изискуеми от Община Варна, при условие че се премахне 
обекта и ако те не са били дължими тези средства. Ако и на тези два 
въпроса отговорът е „да“, възниква въпроса налице ли е институционална 
или политическа протекция върху тази фирма, която извършва тази 
незаконна дейност. И не на последно място, значи ли това, че всеки един 
гражданин може да постави каквото си пожелае върху терени общинска 
частна или публична собственост каквото си пожелае, пък очевидно, 
съобразно снимковия материал отговорът е еднозначен. Съответно може.  

Г-н кмет, в продължение вече на повече от шест години, видно за 
всички варненци, е че на територията на Община Варна изникват като 
гъбки преместваеми обекти, извършващи не само търговска дейност. Това 
е видимо с просто око. И с оглед тази моя констатация аз задавам следния 
въпрос: Ще бъде ли премахнат този незаконен обект на ул. „Д-р 
Железкова“ 42 и кога? Другият ми въпрос: Ще бъдат ли премахнати 
всички незаконни търговски обекти, които са разположени на територия 
общинска собственост, разбира се, защото има и такива върху частна 
собственост разположени. И за да не кажат някои мои опоненти, че не 
предлагам решение аз съм готов да направя едно предложение, а то е: да 
бъде създадена комисия в състав от трима общински съветници и двама 
души, представители на общинската администрация, които да обследват не 
само документално, но и ситуативно състоянието на тези търговски 
обекти, като обхвата на проверката следва обаче да разграничи законните 
поставени такива с издадено разрешение за поставяне, съответно 
извършване на дейност от тези, които са поставени и извършват дейност, 
но не по надлежния ред и тази комисия да излезе с доклад пред сесия на 
общинския съвет, която да е със срок не по-дълъг от три месеца. Благодаря 
ви за вниманието. Прилагам снимковия материал, както и… както и 
отговорите на общинската, съответно на районните администрации. 
Заповядайте.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Аз предлагам това предложение, което 

направихте … 
 
 



Светлан ЗЛАТЕВ 
Може да е в точка „Разни“, може да е където се прецени. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Комисията по туризъм, примерно да се събере тази или следващата в 

началото седмица и да избере състава на тази работна група, ако нямате 
готовност днес да бъде, тъй като няма такава точка в дневния ред. 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Да, да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще отправя, ще изпратя питането в писмения вид към 

администрацията. Г-н Мартин Златев, заповядайте. Само, колеги, предвид 
тежкия дневен ред, който имаме, моля да спазваме процедурата в рамките 
на три минути, две питания. Заповядайте, г-н Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Този път, мисля че ще се справя в 

рамките на три минути. Имам два въпроса, г-н Портних. И двата ми 
въпроса са свързани от далечната 2013 г. Първият въпрос е, първия…през 
месец май 2013 г. е обявена открита процедура за избор на изпълнител по 
обществена поръчка за изработване на подробни устройствени планове по 
пет обособени позиции, а именно – изработване на ПУП-ПРЗ на местност 
„Вилите“, изработване на ПУП-ПРЗ на 15-ти микрорайон, находящ се в гр. 
Варна, на 16-ти микрорайон юг, на 27-ми микрорайон в „Аспарухов“о и на 
28-ми микрорайон в „Аспарухово“. След обявяването на поръчката не се 
явяват фирми и същата следващата година отново е обявена, на която се 
явяват фирми, печелят поръчката, обявени са, предават си материалите 
ПУП-овете в община Варна, след което те преминават по целия път, по 
процедурите, които са необходими, за да могат да бъдат обявени, но все 
още не са. Въпросът ми е: Има ли движение по процедурата за изработване 
на плановете по тази обществена поръчка, предвид изтеклите срокове и 
кога да очакваме готовите ПУП-ПРЗ по съответните позиции и кога ще 
бъдат обявени по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в „Държавен вестник“? 
Срокът е бил 48 месеца. Това е първият ми въпрос.  

И вторият ми въпрос е: Г-н кмет, през октомври 2013 г. Вие сте 
подписали договор с Европейската банка за възстановяване и развитие, в 
който са предоставени 350 хил. евро безвъзмездна помощ, от които 100 
хил. евро за изработване на договора за интегриран градски транспорт, без 
който не може да стане каквото и да е – доставка на автобуси, 150 хил. 
евро за изработване на стратегия за паркиране и синя зона. И още 100 хил. 
евро за нова транспортна схема. Подчертавам – безвъзмездно. В средата на 



2014 г. е избрана фирмата „Мод Магдоналд“ за изготвянето на анализ и 
варианти за нова транспортна схема. Същата е изработила проекта за нова 
транспортна схема и от началото на 2015 г. по общо мнение се намира в 
община Варна, тази нова транспортна схема. През годините от тогава до 
днес по въпроса са поставени шест питания от общински съветници на 
различни сесии и комисии. Вие сте отговорили веднъж, едва ли че не е 
това през 2015 г….през 2019 г., че едва ли не на следващо заседание новата 
транспортна схема ще бъде факт и ние ще я приемаме. А знаем, че 
транспортната схема е едно от условията за така да кажа за 
съществуването на градски транспорт, който щяхме да обсъждаме на 
комисия, но така или иначе тя не се състоя. Причините ще ги уточняваме 
на следващата комисия, която ще се прави извънредна. Това е друг въпрос 
– кой кого е излъгал. Имате и многократни изказвания в медиите, че след 
завършването на мега проекта бул. „Васил Левски“ тази схема ще бъде 
реализирана и така чак до днес. Та, въпросът ми е: Кога ще внесете в 
общински съвет предложение за разглеждане на новата транспортна схема 
на град Варна? Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Г-н Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

заместник-кметове, районни кметове. Въпросът ми е следният: По силата 
на чл. 31 от Закона за политическите партии, общината предоставя за 
ползване под наем общински имоти на определени политически партии за 
осъществяване на тяхната дейност. От това право могат да се възползват 
партии, които имат парламентарни групи в Народното събрание или 
достатъчно народни представители за образуване на парламентарна група. 
На базата на това, 2017 г. има входирано писмо от 13.04.2017 г. със същия 
въпрос. Той се конкретизира, обаче за един имот във Варна на бул. „Княз 
Борис I“ № 46. Сега има още и едно питане, от друга политическа партия 
по същия повод. Доколкото съм запознат, има и становище на Сметната 
палата. Въпросът ми е следният: Кои партии и от кога ползват 
помещенията в разрез с чл. 31 от Закона за политическите партии и какви 
мерки са предприети това да не бъде в нарушение на цитирания член? 
Моля, сега да ми бъде отговорено. Мисля че кореспонденцията я има при 
Вас и може да ми отговорите веднага на този въпрос, в противен случай - 
до следващата сесия или писмено. Благодаря.  

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



Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, първият въпрос, който искам да задам е свързан с начина, до 

който потребителите в интернет достигат до Общински съвет – Варна. В 
момента домейнът на общинския съвет е на английски и за да достигнеш 
до всичко, което се прави тук се изписва varnacouncil.bg  на латиница и не 
само на латиница, а и на английски. Първият ми въпрос е: Г-н кмете, ще се 
ангажирате ли домейнът на общинския съвет да бъде изписан на кирилица, 
както си му е редът?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…………не е на кирилица доста отдавна…. /от залата, н.р./ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Значи, не е активен, не е активен този домейн. Ако изпишете 

Общински съвет – Варна на български в момента няма никакво достигане. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви подадат веднага информация как е на кирилица, как се 

изписва. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Чудесно, ще се радвам. Ами, значи Общински съвет – Варна.бг не е 

активен домейн. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, малко по-различно е изписването. Ще Ви подадат 

информация сега, веднага. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Ще се радвам, ако е на кирилица и ако има възможност все пак да 

уважаваме азбуката и езика си. Така, вторият…вторият ми въпрос е 
свързан с най-стария балетен конкурс, който е на път Варна да загуби и 
това е недопустимо. Това е една традиция, която се провежда от 1964 г. и е 
недопустимо да загубим нещо от такъв мащаб и от такъв престиж за града. 
В тази връзка: Ще допусне ли Община Варна да не бъде проведен най-
старият балетен конкурс в света? И би ли заменила финансирането за 
медии с финансиране на култура? След няколко точки ще стигнем до 
хиляди левове, които ще бъдат разпределени в друга посока, а в същото 
време, направо не мога да си обясня как е възможно общината да остави с 
лека ръка да бъде загубен най-стария конкурс, най-стария балетен конкурс 
в света. Просто трябва да се направи всичко възможно, да бъдат впрегнати 
всички лостове и механизми на общината, за да бъде спасено това 
културно достижение. Ще се радвам да бъдат предприети всички мерки. 



Следващият въпрос е свързан с ремонта на у-ще „Димчо Дебелянов“. 
Всички видяхте как в рамките на не повече от три месеца от пускането му 
в експлоатация покривът в момента е разкрит и продължава да се пълни с 
вода, влага и всичко, което създава условия той да не бъде дългосрочно 
ползван, а още повече ефективно. Затова, искам да попитам: Наложи ли се 
ремонт на покрива на „Димчо Дебелянов“ само три месеца след 
откриването му? И кое гарантира, че ремонтът ще бъде ефективен при 
положение, че покривът е разкрит по време на дъждовете и снеговете, 
които всички видяхме миналата седмица направиха така, че той вече да не 
е толкова ефективен. Как, как ще говорим за гаранционно обслужване при 
положение, че ако обърнете внимание покривът и в момента продължава 
да бъде разкрит и честно казано този европейски проект подобри рекорда 
по-бързо дефектиране на у-ще „Васил Левски“, което пак изкара две 
години и беше затворено, а тук става въпрос за едни бързи три месеца. 
Така че, благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. По първият въпрос ще получите информация веднага 

от колегите. Г-н Боев, имате думата. След това  г-н Влаев. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги, 

съграждани. Настоящото ми питане е въз основа на постъпили до мен, в 
качеството ми на съветник, сигнали от наши съграждани, живущи в района 
на кв. „Траката“. В горната част на улица „13-та“, сега с наименование 
„Любен Дилов“, това е улицата, която започва веднага след 
бензиностанция Еко, срещу резиденция „Евксиноград“. Готов съм да дам и 
точните джипиес координати на администрацията. Преминавайки през 
имоти с планоснимачни номера 6918 и 6919 от самосвали се извършват 
масово курсове, с които нерегламентирано се изхвърлят тонове строителни 
отпадъци, като по този начин частта на така нареченото „Фатрико дере“, 
намираща се под гореописаните имоти се е превърнала в на практика 
огромно, нерегламентирано сметище. Последният оглед, който направих 
на въпросното място беше през изминалия уикенд. В тази връзка, питането 
ми към администрацията е, дали е информирана за този безспорно наболял 
проблем за голяма част от нашите съграждани, тъй като живущите ми 
казаха, че са се обърнали и към служители на Пето районно, така и към 
служители на администрацията на Община Варна. И ако това е така, какви 
мерки ще бъдат взети, за да не се допусне застрашаването на имота и 
здравето на живущите в гореописания квартал наши съграждани? 
Благодаря ви. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Влаев, имате думата. 
 
Руслан ВЛАЕВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

господа заместник кметове, районни кметове. Темата на моето питане е 
продиктувана-о от липсата на регламент, уреждащ рекламната дейност в 
града ни. Абсурдно е, че този вид стопанска дейност е парализирана, 
поради бездействието на администрацията и по-точно основание заповед 
на кмета на Община Варна от 24.06.2016 г., в която пише, цитирам: 
„Временно да се преустанови приемането на заявления за извършване на 
административна услуга 9060 – издаване на разрешение за поставяне на 
рекламно-информационни елементи за срок до приемане и утвърждаване 
на нова наредба“. Днес сме 11.02.2020 г. и все още нова наредба за 
рекламната дейност, приета от общинския съвет няма. Това означава, че 
рекламната дейност, в това число и рекламният пазар работят на тъмно, в 
неконкурентно способна среда. Нито един рекламно-информационен 
елемент към настоящият момент няма валидно издадено разрешение, а за 
нови не се приемат заявления. Създава се монополно положение на 
рекламния пазар и неравнопоставеност на различните търговски субекти. 
И тази дисфукция на пазарната икономика е в резултат от липсата на 
нормативно утвърден регламент от общинския съвет и Община Варна. И 
тук въпросът ми е: Кога и какви мерки ще бъдат предприети, за да се 
сложи край на това административно безвремие и ще стартират 
процедурите, касаещи разрешителния режим относно рекламите?  

И в заключение, предвид факта, че след часове ни предстои да 
разгледаме и  обсъдим бюджет 2020 г., бих желал да кажа, че част от 
проблема с намаляващи неданъчни приходи е следствие бездействието 
относно администрирането на рекламната дейност и преместваемите 
обекти на територията на града ни. Благодаря за вниманието.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Влаев. Г-н Костадинов, имате думата, което на 

практика е последната заявка за питане. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, колеги, драги съграждани. Аз имам един-единствен 

въпрос, който всъщност зададох на предишната сесия на 27-ми декември и 
тъй като не съм получил отговор на него, сега ще се наложи да го задам 
отново. Искам да кажа само, че на тези въпроси, които зададох предния 
път ми беше отговорено днес – сега, сутринта, като -изходящото писмо е 
от 10-ти февруари, тоест вчера. На всичкото отгоре отговорите не са 
подписани от кмета на Общината, а са подписани от г-н Пейчев, който 



явно тогава е замествал. Което не е изненада между другото. Такава е 
практиката. Просто го споменавам за протокола, за да стане ясно, че 
всъщност това, което правим ние в момента е една формална процедура. 
Задаваме въпроси, на които отговор не получаваме. Получаваме 
евентуално след около месец, месец и половина, два. Като освен това не 
получаваме отговори на всички въпроси, а тези, които получаваме са 
изключително схематични и безсъдържателни. Защото на въпросите, които 
аз съм задал, тук отговори няма. Тук има цитиране на документи, на 
закони, които и аз много добре знам. Но решение на въпросите, които аз 
съм поставил – ня-ма. Има един въпрос, на който въобще не беше 
отговорено и затова сега ще го задам. Въпросът е: Защо се провали 
подписването на договор за сътрудничество с Община Хайфа? И верен ли 
е излезлият по медиите материал за предизвикан от кмета на Варна 
непристоен, пиянски скандал с последващи действия, които уронват 
авторитета и престижа на Община Варна и на България, като цяло. Този 
въпрос ще бъде задаван на всяка сесия, докато не получа отговор. Защото 
този отговор не се дължи на мен, а се дължи на варненските граждани и се 
изисква също така от закона, който обаче, както виждаме в момента, 
нашата община, в лицето на кмета някак си елегантно заобикаля. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Заповядайте, г-н Балачев. След това г-жа Николова. 

Заповядайте, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, няколко пъти казвам и на предходната сесия ви 

казах, че трибуната на общинския съвет не е място за лични нападки, не е 
място за… бих казал за разчистване на лични предизборни, следизборни и 
каквито и да е било сметки. Тук е място, където нашите съграждани 
очакват от нас позитивни решения относно развитието на града. И аз най-
насетне апелирам към всички общински съветници да не… да проявим 
някаква търпимост към подобен род изказвания. Такива изказвания могат 
да се правят на стотина души пред общината. Такива изказвания могат да 
се правят на партийни събрания, нали, да активираме някаква маса и т.н. 
Но трибуната на общински съвет има друго значение. Общинският съвет 
има други права и задължения. Нека да не обръщаме сесиите в 
предизборни, следизборни и каквито и да е било кампании. Иначе, в 
противен случай ще стане така – един ще пита за едно, аз бих питал 
например за много неща: бих питал за субсидии, бих питал за къщи, бих 
питал и какво ще се получи тогава? Ще се получи тогава едно, как да кажа, 
едно махленско сборище, а не общински съвет, който трябва да решава 
още повече, че днес имаме изключително важна задача. Имаме задачата да 



разгледаме още веднъж, след като месец наред повечето общински 
съветници активно участваха в комисиите по различните ресорни комисии. 
Пет часа и половина дебатирахме на комисията по финанси. И имаме 
задача да гласуваме бюджета, за да стартира в края на краищата, градът да 
се чувства обезпечен с решението на приемането на бюджета и да 
стартират всички програми – и по образование, и по здравеопазване, и 
социални дейности и т.н. Те чакат в момента нашето решение. Ние се 
занимаваме с това кой кога получил отговора, кой е доволен, кой не е 
доволен. Аз съм против и апелирам към всички колеги да проявим 
нетърпимост към подобен род  лични нападки, независимо от кого и срещу 
кого са те. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-жо Николова, имате думата.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Здравейте, уважаеми колеги, администрацията. Добър ден. Бих 

искала да попитам, тъй като граждани ми сигнализираха, дали се 
предвижда някакъв ремонт на тротоарите около синята зона, която се 
намира в района на Музикалното училище. Там ситуацията с пешеходната 
инфраструктура е отчайващо. Бих насочила вниманието на общинска 
администрация, тъй като това е все пак синя зона и центъра на града, нека 
да се обърне внимание на този район, защото той е лицето ни пред 
туристите.  

Другото, което желая да задам като въпрос е, че от медиите 
научихме, че Библиотеката ще започне да се строи, но ще бъде построена 
на етапи. На колко етапа и за какъв период от време се предвижда да се 
извърши този строеж, защото все пак той се намира в центъра на Варна? 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Николова. С Вашите въпроси бяха изчерпани 

питанията на общинските съветници към кмета и общинската 
администрация. Г-н кмете, имате думата. В тази точка, само съветници, 
много добре знаете. Заповядайте.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Ще се опитам да бъда кратък, тъй като 
наистина днес сесията е от особено значение, а именно трябва да се приеме 
бюджета на града, който беше гледан от колегите общински съветници на 
редица комисии в предходните седмици. Вярвам че…, то идеален бюджет 
сигурно няма, но че този бюджет всъщност гарантира стабилност и 



развитие на града през 2020 година и е една добра основа всъщност за 
развитието на Варна, която надявам се, че общинският съвет ще подкрепи 
в хода на днешната сесия.  

Сега, общо-взето по темата с изказването на г-н Златев и на г-н 
Влаев – да, така е. Знаете, че предвид  нежеланието ни да се появяват 
нерегламентирано всякакъв вид преместваеми обекти в обхвата на целия 
град – нестандартизирани, неестетизирани, каквото сме били свидетели 
нали в годините, от няколко години всъщност съм забранил, доколкото 
това е възможно, издаването на разрешения за нови такива. Ясно е, че 
цялата схема трябва да бъде преразгледана, тъй като знаете, че голяма част 
от тези обекти са наследени с десетилетия назад и всъщност те въобще не 
касаят нито този, нито предходни мандат на съвета. И в този смисъл 
приветствам изцяло създаването на комисия, която съвместно с 
администрацията да направи и да ни представи на всички нас преглед на 
завареното положение, такова каквото е било и да се опитаме заедно да 
създадем съответните правила с промяна в наредбата. Същото касае в 
действителност и рекламните елементи и тук няма как да говорим за 
влияние на пазара или каквото и да било друго. Тук простичък е 
механизмът. Знаете, че в града има повече рекламни елементи, визирам 
табели, билбордове и каквото се сетим друго отколкото е нормално. 
Включително, една огромна част от тях назад във времето, нали, са 
издавани едни разрешения, които към днешна дата включително не 
съответстват на нормативите: отстояния от кръстовища, клас на пътищата, 
на които се намират и т.н и т.н. В случая, факт е, че сме спрели този процес 
на безотговорно изникване на подобни елементи нови, които да 
дозагрозяват в моите очи поне градската среда, включително знаете, че по 
основните пътни артерии, където правихме ремонти в последните години, 
в голяма степен сме се опитвали да премахнем незаконно, да го кажем, 
съществуващите билбордове и т.н. други рекламни материали. Друг е 
въпросът, разбира се, че трябва да се пипне наредбата с оглед всъщност 
тази дейност да бъде регламентирана, да се ревизират включително, и аз 
съм съгласен нали, че то трябва да се случи в същия ред, както с 
преместваемите обекти. Да се ревизират включително и условията за 
издаване на подобни разрешения, защото знаете, че града е масово облепен 
от табели и харчим отгоре на всичкото ежегодно не малко средства за 
отстраняването на незаконни такива основно по протежението на 
булевардите. И аз лично ще продължа да подкрепям тезата, че в крайна 
сметка, да, реклама трябва да има, но тя не може да е за сметка на 
естетичния вид на Варна, така че трябва да намерим баланса в тази посока. 

 По отношение на ПУП-овете – въпросът на г-н Златев. В 
действителност, да, така е. Имаме изготвени такива, както от резултат, 
нали от възлаганията на общината, така и частни такива инициативи, които 
ще предоставя за разглеждане, защото те много добре илюстрират как се е 



случило всъщност застрояването, което се случва в момента в различни 
райони на града. Визирам, ако щете и „Кайсиева градина“, защото се 
коментираше, нали, активно и ред, ред други райони, за да видим всички 
всъщност как с приемането на подобни ПУП-ове назад във времето, което 
не касае администрацията, която в момента е в нейния мандат, са 
допуснати именно тези строителства, които се случват в момента и които 
широката общественост счита, че се случват, защото някой разрешава 
нещо днес, което не е така. Това са 16 ПУП-а, ако не се лъжа, които сме 
спрели, не сме процедирали именно поради тази причина, защото всеки 
един от тях на практика предполага ново строителство в различните 
микрорайони на града ни. Ще спра до тук, защото искам това да е 
графично показано, за да стане ясно на всеки, че това е бил механизмът, с 
който строителството се случва в момента, там, където то се случва. И ето 
го общинският съвет в крайна сметка одобряването или не на тези ПУП-
ове минава с решение на общинския съвет, но нека не само съветниците, а 
всеки един гражданин да види, нали, как се е стигнало до ситуацията днес. 
И че днешната ситуация няма абсолютно нищо общо с решения, които са 
вземани в този или предходния мандат на общинския съвет. Така че, това е 
важна тема.  

Транспортната схема - безусловно също важен въпрос, защото 
знаете, че факт е: да, със средства от Европейската банка беше избран 
консултант по техните правила, тъй като те предоставиха средствата, 
имаха изготвено предложение във връзка с изграждането на булевард 
„Левски“, което наистина е най-мащабното пътно съоръжение в 
последните години, което преразпределя във висока степен трафика в 
града. Задържахме разглеждането на новата транспортна схема с оглед да 
видим какво влияние ще има булевардът върху движението във Варна, 
както в активния сезон, така и в неактивния сезон, така че смятам, че 
наистина му е дошло времето вече след като сме натрупали, ако щете и 
статистически опит, така да го кажа, да започнем да разглеждаме и този 
документ, така че ще го внеса наистина, така или иначе за разглеждане в 
транспортната комисия.  

На г-н Костадинов съм му отговорил писмено. Съм! Ами, добре, не 
искам в диалогов режим, защото видно е нали, че тази трибуна се използва 
за предизборни, следизборни и отново предизборни цели. Аз считам, че, 
нали, в крайна сметка има отговори, които се дължат на база на документи 
и които не сме чули. В случая, аз съм Ви отговорил.  

Така, за г-жа Николова да кажа само, че нашият ангажимент в 
действителност е средствата, които се генерират от синята зона да бъдат 
използвани наистина изцяло за оправяне на тротоарните настилки, така че 
сега и с разширението на зоната се надявам, че ще имаме повече 
възможности, така както и започнахме в действителност в район „Одесос“ 
да оправяме настилките. Друг е въпросът, че в конкретния случай около 



Музикалното, там от едната страна виждате, че  тротоарът от едната страна 
е уреден да го кажем, от другата страна има огромни дървета, които са на 
практика завладели цялата ширина на тротоара, което ще ни е трудно да 
обезпечим, нали, каквото и да направи нормалната проходимост, но това 
не означава, че няма да продължим с тези усилия, напротив. Моля? Ами, 
тук вече е проблем, защото знаете, че има дебати в тази посока, нали, да не 
си говорим през микрофона, но в крайна сметка тези коренни системи на 
тези дървета също не знам дали могат да се режат току-тъй безотговорно. 
Така че, принципният ми отговор е „да“. Всички средства от синята зона 
ще бъдат насочвани към оправяне на тротоарните настилки с оглед 
осигуряването, виждате, че сваляме колите от тротоарите, осигуряването 
на нормални условия за пешеходците, за възрастните хора, майките с 
количките и т.н.  

Ще спра до тук, защото сесията наистина ще е дълга и изключително 
важна, защото предстои разглеждането на бюджета. Надявам се още 
веднъж, че съвета ще подходи отговорно и ще подкрепи един бюджет, 
който наистина дава една добра основа за развитие и за надграждане на 
Варна през 2020 г. Така че, благодаря и пожелавам успешна работа на 
всички колеги от общинския съвет. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, точката е изчерпана.  
Преминаваме към точка номер две: Предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство”. Г-жо Боева, имате думата. 
 
 

  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Стратегия за управление на общинската 

собственост за периода 2019 г. – 2023 г.” 
(2) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2020 г.”. 
(3) – даване на съгласие за продажба на  материални активи – 

собственост на „Градски транспорт“ ЕАД.  
(4) – увеличаване на капитала на „Специализирана болница по 

акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов 
– Варна” ЕООД и промяна на Устава на дружеството.  

(5) – даване на съгласие за сключване Договор за съвместна дейност 
между „Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
Варна“ ЕООД и „Амбулатория медицински център за специализирана  
медицинска помощ очен медицински център Варна“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за сключване договор за наем на помещения 
между „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
ЕООД и Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза „Живот без алкохол“. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, 
в полза на Център за специална образователна подкрепа – Варна. 

(8) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 41,43 в полза 
на Агенция за социално подпомагане. 

(9) – отмяна на решение № 877-13-1 (15)/20.02.2013 г., прекратяване 
действието на договор сключен между Община Варна и Център за 
обществена подкрепа и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно 
за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Георги Раковски“ № 
62, гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90. 

(10) – вземане на решение за провеждане на процедура по 
придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на недвижим 
имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №1. 

(11) – вземане на решение за продължаване на срока на действие на 
Договор с рег. № Д12001480ВН/05.12.2012 г. за безвъзмездно управление 
между Община Варна и „Агенция за социално подпомагане“ и одобряване 
на допълнително споразумение към договора. 

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ , одобряване 



на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на движими вещи – леки автомобили, собственост на Община 
Варна. 

(13) – приемане „Ред и условия за провеждане на конкурс по 
документи за избор на оценители на имоти и вещи – общинска 
собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите 
оценители“. 

(14) – допълване на решение № 1704-2(41)/27.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(15) – допълване на решение № 1703-2(41)/27.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“ 

Юлияна БОЕВА 
Добър ден на всички. Проекти за решения от ПК “Собственост и 

стопанство“. Първа точка е относно приемане на „Стратегия за управление 
на общинската собственост за периода 2019 г. – 2023 г.”, на която ПК 
„Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения по Стратегията. 

Няма заявки от колеги. Има заявка за изказване от гражданин. Представете 
се за протокола, ако обичате. Заповядайте. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Адвокат, инженер Мария Димитрова. Правилно каза г-жа Боева. 

Това е стратегия за управление на общинска собственост. С нея вие не 
може да продавате имоти. Много правилно в нея има - слушах на комисия 
– приоритет обществен интерес, грижа на добър стопанин, откритост, 
подобряване на състоянието на общинските имоти. Но не е включено 
моето предложение от преди пет години  да се издадат актове за публична 
общинска собственост на всички междублокови пространства и зелени 
площи, за да бъдат те допълнително защитени, освен от ЗУТ, със ЗУТ-а от 
презастрояване. Това, че отказаха в комисия да го включат в Стратегията 
под предлог, че за всеки имот индивидуално трябвало да се каже, не е 
правилно, тъй като моето предложение е комплексно, принципно за всички 
имоти. И правилно каза колегата, че публична общинска собственост са 
обекти за трайно задоволяване на обществените потребности. Именно 
междублоковите пространства и зелените площи са за трайно задоволяване 
обществените потребности. Тези обществени потребности нарастват от 
зеленина, така че декларираното от заместник-кмета г-н Пейчев, че от тук 



нататък общината щяла да създава някакви такива специални карти и щяла 
и всичките имоти била ги изкарала от програмата за зелени площи… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Недейте да преразказвате какво се е случило на комисията. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като по изключение Ви давам думата. Между другото, нямате 

такава правна възможност и Вие го знаете, защото Стратегията е стояла 
публикувана на сайта и сте имала възможност… 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Така е, но в комисия също ми беше отказана ….. а моето изказване е 

редуцирано … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма нито едно писмено предложение от Ваша страна в срока по чл. 

26 от Закона за нормативните актове. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Предложението ми е вкарано преди пет години – създаване на актове 

за публична общинска собственост на всички зелени площи. Преди да 
бъдат утвърдени самата програма за управление на общинска собственост. 
Ако вие управлявате общинската собственост, вие ще я управлявате точно 
в полза на обществения интерес, така както декларирате и ще защитите 
тези зелени площи, защото в последствие в програмата вие вкарвате 
реални зелени площи. Зелени площи се превръщат в паркинги и те биват и 
застроявани. Крайно време е тази практика именно с тази Стратегия да 
бъде прекратена. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично Ви казвам, че това е лъжа. Това е лъжа. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Искате да Ви дам примери ли? Ами на ХЕИ-то не беше ли зелена 

площ… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не желая да ми давате примери. Дайте предложение по Стратегията, 

ако обичате, конкретно, с което ще изчерпаме изказването Ви. 



Мария ДИМИТРОВА 
С актове за публична общинска собственост на всички зелени площи 

и междублокови пространства, за да бъдат те допълнително защитени от 
презастрояване и не всеки ден да се правят нови регистри на зелени площи 
и между единия и другия регистър…  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах предложението:  всички междублокови пространства да 

бъдат актувани с актове за общинска собственост. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Публична общинска собственост. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Публична. И частната собственост и нея да я направим публична 

общинска? Това е предложението. Разбрах аз това предложение, само че 
допълнително ще го внеса за разглеждане в комисия, защото касае доста 
голям обем от недвижими имоти и частни в това число и там ще Ви дадем 
възможност да обясните по какъв начин частните имоти ще бъдат 
актувани, формата за придобиване. Благодаря. Няма други заявки за 
изказване. Колеги, подлагам на гласуване предложението за Стратегия. 
Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
86-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000976ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
„Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 
г. – 2023 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 11; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, имате думата. 
 
Юлияна БОЕВА 
Преминаваме към втора точка, а тя е относно приемане на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 



през 2020 г.”, на която ПК “Собственост и стопанство“ даде положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам такива. Режим на 

гласуване.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
…………….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обясних. Момент. Обясних преди малко, че Ви давам думата по 

изключение, предвид факта, че имате правна възможност, от която да се 
възползвате по силата на Закона за нормативните актове да представите 
Вашите предложения, становища, възражения и прочие. Такива не са 
постъпили в срока по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Ако сте 
подали такива, бихте ли били така добра да ми ги дадете в момента с 
входящите номера, за да се запозная с тях.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
…………….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Така. Всички, на следващо място, всички Ваши предложения, 

възражения, становища, които направихте на комисията бяха разгледани, 
доколкото си спомням. Аз присъствах. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
…………….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз присъствах, поради което сега няма да предоставя думата. 

Благодаря Ви. Режим на гласуване.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
…………….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На това му се казва злоупотреба с право, Вашето.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
…………….. /от залата, н.р./ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Сме в режим на гласуване в момента. 
 
87-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000975ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2020 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

  
Резултати от гласуването: за – 32; против – 13; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Боев – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Трета точка, относно даване на съгласие за продажба на  материални 

активи – собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, на което ПК 
“Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Ако няма мнения и съображения – режим на 

гласуване. 
 
88-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от инж. Злати 
Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна с 
рег. № ОС19000586ВН/17.09.2019 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба на материални активи – собственост на „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
За протокола: Лидия Маринова – „за“. 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Четвърта точка относно увеличаване на капитала на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и промяна на Устава 
на дружеството, на която ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Гласуване. Къде е то? Е, 

не ме познава. „Сигурен ли сте, че искате да стартирате гласувания?“ Да, 
да, сигурен съм. Ето го, бе. Стига, мъчихме го тук вече. Гласувайте тогава, 
както обичам да казвам, с удоволствие. 

 
89-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл.147, 
ал.2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и 
т.4, ал.4 и ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
писмо с рег.№ ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, Общински съвет – 
Варна увеличава капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, със сумата от 1 086 000  
/един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, представляващи целево 
финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи; 
основен ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване, 
отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-4/26/31.01.2018 г., 
№ 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на Общински съвет 
– Варна, чрез записване от едноличния собственик на капитала Община 
Варна на нови 10 086 /десет хиляди осемдесет и шест/ броя дяла с 
номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на 
извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на  1 381 
000  /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 
13 810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки с номинална 
стойност от по 100 /сто/ лева.  

Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов -  Варна“ ЕООД, както следва: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 381 000 /един 
милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810 



/тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла с номинална стойност от по 
100 /сто/ лева всеки един от тях. 

Капиталът на дружеството е формиран както следва: 
- Капиталът в размер до 295 000 лв. е записан по балансовата 

стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на 
което се образува по реда на чл.38, ал.2 от ЗЛЗ, като Дружеството се 
явява правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на 
Акушеро – гинекологична болница – Варна; 

- Капиталът в размер на 1 086 000 лв. представлява предоставено от 
Община Варна в полза на дружеството целево финансиране на основание 
чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни 
материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и 
финансовото му оздравяване.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД да предприеме 
всички необходими действия за вписване на горепосочените 
обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по партидата на 
дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 
както и да представи актуален устав на дружеството, съобразен с 
приетите промени към датата на вземане на решението.  

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 

Юлияна БОЕВА 
Пета точка относно даване на съгласие за сключване Договор за 

съвместна дейност между „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение Варна“ ЕООД и „Амбулатория медицински център за 
специализирана  медицинска помощ очен медицински център Варна“ 
ЕООД, на което ПК “Собственост и стопанство“ даде положително 
становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Не виждам някаква гора от ръце. Няма 

политически изказвания. Процедура по гласуване. 
 
90-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, чл.18, б.“б“ от Устава на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД  и във връзка с писма от проф. д-р Христина Групчева – управител 



на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД с рег. № РД19024387ВН/27.12.2019 г. и рег. № 
ОС19000773ВН/27.12.2019 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД, ЕИК 000091879 дава съгласие дружеството да сключи Договор за 
съвместна дейност с „Амбулатория медицински център за 
специализирана  медицинска помощ очен медицински център Варна“ 
ЕООД, ЕИК 201395424, с предмет на договора: извършване на съвместна 
медицинска дейност, с цел по – пълно задоволяване на нуждите на 
пациентите от Община Варна от висококачествена очна медицинска 
помощ, и одобрява текст на Договор за съвместна дейност, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Шеста точка относно даване на съгласие за сключване договор за 

наем на помещения между „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” и Сдружение с нестопанска цел за извършване на 
дейност в обществена полза „Живот без алкохол“, на което ПК 
“Собственост и стопанство“ даде положително становище. 
 

Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Не знам какъв е този живот. Да. Гласувайте, 

колеги, по съвест. Ей сега ще видя аз, кой е почтен и кой не е. 
 
91-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от 
Търговския закон, чл. 5, чл. 6 и чл. 17А от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с предложение с рег. № 
РД19019744ВН/21.10.2019 г. на управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002218ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
„Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 
ЕООД, представлявано от д-р Иван Иванов - управител, ЕИК: 000090026, 
да сключи със Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза „Живот без алкохол“, ЕИК: 176063098, за целите на 
разкрития „Център за рехабилитация и интеграция“, договор за наем на 
помещения разположени в сградата на бул. „Съборни“ № 40, II корпус, II 



етаж, включени в капитала на търговското дружество. Помещенията 
представляват: лекарски кабинет 206А, с площ 14,10 (четиринадесет цяло и 
десет стотни) кв.м при граници: вътрешен коридор, вътрешен двор, 
кабинет 207А и кабинет 205А, заедно с 7,33 (седем цяло и тридесет и три 
стотни) кв.м от частите за общо ползване като: санитарен възел, чакалня и 
др. Определя за срок на договора до 13.03.2022 г., при месечна наемна 
цена, изчислена по реда на чл. 10 от Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - общинска 
собственост.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД сключването 
на договор за наем със Сдружение с нестопанска цел за извършване на 
дейност в обществена полза „Живот без алкохол“, както и всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Седма точка относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление на част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Петко Стайнов“ № 7, в полза на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна, на което ПК “Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 
 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Гласуване. Няма значение. 

Само за управление е, господин Атанасов. 
 
92-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002162ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна, представляван от Офелия Юлиян Николова, с адрес на 
управление: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 113, част от сграда, находяща се 
в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, с идентификатор 10135.3513.148.6 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто 
четиридесет и осем.шест), предмет на Акт за общинска собственост № 



9980/25.09.2018 г., а именно: първи, втори и подземен етаж от същата във 
връзка с преместване на учебния процес от сграда на бул. „Сливница“ 
№113 в настоящата, за срок от 5 (пет) години.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

На основание чл. 60, ал 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда с оглед своевременно преместване 
на наличното оборудване във връзка с участие в проектно предложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Осма точка относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар 
Асен“ № 41, 43 в полза на Агенция за социално подпомагане, на което ПК 
“Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги? Няма мнения и съображения. Гласуване. 
 
93-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по реда на  чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД19021436ВН-
003ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за 
управление на „Агенция за социално подпомагане“, ЕИК 121015056, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, 
представлявана от Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане – Варна“ – недвижим имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 
41,43, представляваш помещения, разположени в партера на седеметажен 
жилищен блок, заемащи част от „секция 41“, със застроена площ от 147,86 
(сто четиридесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и част от 
секция „43“, със застроена площ от 96,25 (деветдесет и шест цяло и 
двадесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост 
№35/07.01.1997 г., за срок от 10 (десет) години. 



Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), 
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Девета точка относно отмяна на решение № 877-13-1(15)/20.02.2013 

г., прекратяване действието на договор сключен между Община Варна и 
Център за обществена подкрепа и вземане на решение за предоставяне 
безвъзмездно за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Георги 
Раковски“ № 62, гр. Варна и ул. „Генерал Колев“ № 90 Варна, ПК 
“Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване, колеги. 
 
94-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002165ВН/30.01.2020 г. , Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 877-13-1(15)/20.02.2013 г. поради закриване 
на второстепенния разпоредител и дава съгласие за прекратяване 
действието на договор с рег. №Д13000346ВН/20.03.2013 г. сключен между 
Община Варна и Център за обществена подкрепа, за безвъзмездно 
ползване на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна , ул. 
„Георги Раковски“ № 62, 13-ти п.р, кв. 508, УПИ I „за жил. строителство, 
магазини, подз. гаражи и спортна площадка“, представляващ сграда със 
застроена площ от 186,10 (сто осемдесет и шест цяло и десет стотни) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 3744/22.03.2006 г., а именно: 
полуподземен етаж със застроена площ от 147,57 (сто четиридесет и седем 
цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, първи етаж със застроена площ от 
186,10 (сто осемдесет и шест цяло и десет стотни) кв.м и втори етаж със 
застроена площ от 204,26 ( двеста и четири цяло и двадесет и шест стотни) 
кв.м. 

94-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 



РД20002165ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за срок 
от 5 (пет) години за безвъзмездно за управление на второстепенен 
разпоредител с бюджет Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства, ЕИК 0000934421607, недвижими имоти общинска собственост, 
находящи се в: 

- гр. Варна , ул. „Георги Раковски“ № 62, 13-ти п.р, кв. 508, УПИ I 
„за жил. строителство, магазини, подз. гаражи и спортна площадка“, 
представляващ сграда със застроена площ от 186,10 (сто осемдесет и шест 
цяло и десет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
3744/22.03.2006 г., а именно: полуподземен етаж със застроена площ от 
147,57 (сто четиридесет и седем цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, 
първи етаж, със застроена площ от 186,10(сто осемдесет и шест цяло и 
десет стотни) кв.м и втори етаж със застроена площ от 204,26 ( двеста и 
четири цяло и двадесет и шест стотни) кв.м; 

- гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 90, представляващ сграда с 
идентификатор 10135.2558.90.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.деветдесет.две) със застроена площ от 
123 (сто двадесет и три) кв.м, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6577/26.08.2011 г. 

Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци за предоставените 
недвижими имоти се извършва от лицето, на което му е предоставен за 
управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по 
бюджета му. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
Юлияна БОЕВА 
Десета точка относно вземане на решение за провеждане на 

процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна 
на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 1. Това е Народно 
читалище „Просвета 1927“. ПК “Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Г-н Златев? Няма. Гласуване по 

въпроса. Питам, защото това са нашите читалища там. Да, всички сме там. 
Поне за читалището сме единни. 

 



95-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал .1 от Закона 
за общинската собственост, чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002223ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна реши да  се проведе 
процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна 
на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 1, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.139 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет) по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-
18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 4 772 (четири хиляди 
седемстотин седемдесет и два) кв.м и сграда – Народно читалище 
„Просвета 1927“ с идентификатор 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със 
застроена площ от 1083 (хиляда осемдесет и три) кв.м, масивна двуетажна 
сграда, състояща се от една зала, десет стаи, една канцелария и сервизни 
помещения, предназначение: Сграда за култура и изкуство. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
Юлияна БОЕВА 
Единадесета точка относно вземане на решение за продължаване на 

срока на действие на Договор с рег. № Д12001480ВН/05.12.2012 г. за 
безвъзмездно управление между Община Варна и „Агенция за социално 
подпомагане“ и одобряване на допълнително споразумение към договора. 
ПК “Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Процедура на гласуване. 
 
96-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 3, вр. чл. 21 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 



по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002224ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява проект на 
Допълнително споразумение за удължаване срока на Договор с рег. № 
Д12001480ВН/05.12.2012 г. за безвъзмездно управление между Община 
Варна и „Агенция за социално подпомагане“ до 31.12.2025 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), 
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 

Юлияна БОЕВА 
Дванадесета точка относно допълване на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ , 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг за продажба на движими вещи – леки автомобили, 
собственост на Община Варна. ПК “Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ  
Мнения и съображения? Всички сме за бракмите да се продават. 

Гласуване. 
 
97-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел VIII „ Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в 
Община Варна ще се проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 
1 от ЗОС и НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс“: 
със следните движими вещи: 

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В9714КМ; 
2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР; 
3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС; 
4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК; 
5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ; 



6. Товарен автомобил Мерцедес110Д, рег. № В1444СВ; 
7. Товарен автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС; 
8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ; 
9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ; 
10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК; 
11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ; 
12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА; 
13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА; 
14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК; 
15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ; 
16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ; 
17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК; 
18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ 
97-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими  оценители на 
машини, съоръжения и оборудване, във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на движимите вещи, както следва:  

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В9714КМ – 6 
600,00 лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР – 1 500,00 лв.; 
3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС – 1 200,00 лв.; 
4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК – 4 100,00 лв.; 
5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ – 7 800,00 лв.; 
6. Товарен автомобил Мерцедес110Д, рег. № В1444СВ – 3 600,00 лв.; 
7. Товарен  автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС – 1 800,00 лв.; 
8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ - 1 300,00 лв.; 
9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ - 3 500,00 

лв.; 
10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК – 1 450,00 лв.; 
11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ – 810,00 лв.; 
12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА- 1890,00 лв.; 
13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА – 1890,00 лв.; 
14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК- 2 250,00 лв.; 
15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ – 660,00 лв.; 
16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ - 910,00 лв.; 
17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК – 1 910,00 лв.; 
18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ – 1 280,00 лв. 
Пазарните стойности са без включен Данък добавена стойност. 
97-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – леки 
автомобили, представляващи: 

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В 9714КМ, 
рама №WV2ZZZ70ZSH097262, двигател № ААВ332275W053 – 6 600,00 
лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР, рама № 
WVWZZZ1HZRW676320,двигател № АВU330233 – 1 500,00лв.; 

3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС, рама № 
W0L00087M5069875, двигател № С16NZ02U27371 – 1 200,00 лв.; 

4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК, рама № 
XTA21214061817722, двигател № 8745004 – 4 100,00 лв.; 

5. Лек автомобил УАЗ 315195, рег. № В4813КВ, рама № 
ХТТ31519540589563, двигател № 40900033141241 – 7 800,00 лв.; 

6. Товарен автомобил Мерцедес 110Д, рег. № В1444СВ, рама № 
VSA63807413052048, двигател 574314 – 3 600,00 лв.; 

7. Товарен автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС, рама № 
0396М0527, двигател № 0396М0528 – 1 800,00 лв.; 

8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ, рама № 
BKPB70686VWFOKXXG, двигател № РВ70686 - 1 300,00 лв.; 

9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ, рама № 
KMHNM81CP2U046158, двигател № G6CU2460796 - 3 500,00лв.; 

10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК, идентификационен 
номер XAA210500J0928666, номер на двигателя № 210599080333 – 1 
450,00 лв.; 

11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ, 
идентификационен номер W0L000036T5046723, номер на двигателя 
X16XEL20463990 – 810,00 лв.; 

12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА, идентификационен 
номер XTA11183070076992, номер на двигателя 111831725686- 1890,00 
лв.; 

13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА, идентификационен 
номер ХТА11183070077023, номер на двигателя 111831725690 – 1890,00 
лв.; 

14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК, идентификационен 
номер ХТА21214061817727, номер на двигателя 8475406- 2 250,00 лв.; 

15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ, 
идентификационен номер JSAEAA35S00118799, номер на двигателя 
13ВА177429 – 660,00 лв.; 



16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ, 
идентификационен номер 0397М0147, номер на двигателя GU361980 - 
910,00 лв.; 

17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК, идентификационен 
номер XTA21214071835592, номер на двигателя 212148546726 - 1910,00 
лв.; 

18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ, идентификационен 
номер W0L0VBM69X1103901, номер на двигателя Х25ХЕ08356474 – 1 
280,00 лв. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена, както следва: 

1. Товарен автомобил Фолксваген Транспортер, рег. № В 9714КМ, 
рама №WV2ZZZ70ZSH097262, двигател № ААВ332275W053 – 6 600,00 
лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР, рама № 
WVWZZZ1HZRW676320, двигател № АВU330233 – 1 500,00лв.; 

3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС, рама № 
W0L00087M5069875, двигател № С16NZ02U27371  – 1 200,00 лв.; 

4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК, рама № 
XTA21214061817722, двигател № 8745004 – 4 100,00 лв.; 

5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ, рама № 
ХТТ31519540589563, двигател № 40900033141241 – 7 800,00 лв.; 

6. Товарен автомобил Мерцедес 110Д, рег. № В1444СВ, рама № 
VSA63807413052048, двигател 574314 – 3 600,00 лв.; 

7. Товарен  автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС, рама № 
0396М0527, двигател № 0396М0528 – 1 800,00 лв.; 

8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ, рама № 
BKPB70686VWFOKXXG, двигател № РВ70686 - 1 300,00 лв.; 

9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ, рама № 
KMHNM81CP2U046158, двигател № G6CU2460796 - 3 500,00лв.; 

10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК, идентификационен  
номер XAA210500J0928666, номер на двигателя № 210599080333  – 1 
450,00 лв.; 

11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ, 
идентификационен номер W0L000036T5046723, номер на двигателя 
X16XEL20463990 – 810,00 лв.; 

12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА, идентификационен 
номер XTA11183070076992, номер на двигателя 111831725686- 1890,00 
лв.; 

13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА, идентификационен 
номер ХТА11183070077023, номер на двигателя 111831725690 – 1890,00 
лв.; 



14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК, идентификационен 
номер ХТА21214061817727, номер на двигателя 8475406- 2 250,00 лв.; 

15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ, 
идентификационен номер JSAEAA35S00118799, номер на двигателя 
13ВА177429 – 660,00 лв.; 

16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ, 
идентификационен номер 0397М0147, номер на двигателя GU361980 - 
910,00 лв.; 

17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК, идентификационен 
номер XTA21214071835592, номер на двигателя 212148546726 - 1910,00 
лв.; 

18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ, идентификационен 
номер W0L0VBM69X1103901, номер на двигателя Х25ХЕ08356474 – 1 
280,00 лв. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена съответстваща 
на  всеки от автомобилите.  

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи; 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на вещите; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесени депозити, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 (сто и петдесет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 

Юлияна БОЕВА 
Тринадесета точка е относно приемане „Ред и условия за провеждане 

на конкурс по документи за избор на оценители на имоти и вещи – 
общинска собственост, отговарящи на изискванията на Закона за 
независимите оценители“. ПК “Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ  
Мнения и съображения? Няма. Колеги, гласуване. 
 
98-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 80 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с Решение №1443-8(30)/28,29.04.2014 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002068ВН/29.01.2020 г., Общински съвет – Варна, приема „Ред и 
условия за провеждане на конкурс по документи за избор на 
оценители на имоти и вещи – общинска собственост, отговарящи на 
изискванията на Закона за независимите оценители”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост.  

2. Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един 
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната 
интернет - страница на Община Варна. 

3. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия: 



3.1. Да са физически лица или юридически лица, регистрирани по 
реда на Търговския закон, да са членове на Камарата на независимите 
оценители в България.; 

3.2. Да притежават валиден сертификат за оценителска 
правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в 
България;  

4. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа: 
4.1. Заявление за участие;  
4.2. Сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено 

от оценителя; 
4.3. Автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи, 

извършени от оценителя; 
4.4. Препоръки; 
4.5. За физически лица – копие от документ за самоличност, заверено 

за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано; 
4.6. За юридически лица – копие от удостоверение от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено 
в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност и не се намира в ликвидация. 

5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от 
публикуване на обявлението, като: 

5.1. Участник в конкурса, подал документи като физическо лице, не 
може да участва в конкурса като част от юридическо лице, управляващо и 
представляващо дружеството, което е подало документи. 

5.2. Участник в конкурса, подал документи като част от юридическо 
лице, не може да участва в конкурса като физическо лице, което е подало 
документи. 

6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на документите. 

7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на 
Кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за 
провеждане на конкурса. 

8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя доклад, 
който се представя на Кмета на Община Варна  за одобряване. 

9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на 
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи – 
общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне на 
оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда на 
възлагане изготвянето на оценки.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 



основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на 
независимите оценители. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 

Юлияна БОЕВА 
Четиринадесета точка относно допълване на решение № 1704-

2(41)/27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна, на което ПК “Собственост 
и стопанство“ даде положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ  
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. Ай стига, де. Само за 

председателя е директно. Зам.-председателите са с допълнителен въпрос от 
компютъра. Гласувайте с удоволствие, гласувайте с радост. Гласува ли? 

 
99-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Пейчо 
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
002ВН/12.12.2019 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1704-2(41)27.06.2019 г. като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества по 
предложение на Григор Григоров – общински съветник, Общински съвет – 
Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Жилфонд“ 
ЕООД, ЕИК 813109281, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул. „Съборни” № 19А. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 

3. Освобождава инж. Ясен Станчев Везиров - като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 



5. Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 2 (две) 
минимални работни заплати за страната за съответната година, определени 
с постановление на Министерски съвет на Република България. 
Възнаграждението да се счита за месечно.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 

Юлияна БОЕВА 
И последна петнадесета точка относно допълване на решение № 

1703-2(41)/27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна, на което ПК 
“Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ  
Мнения и съображения? Няма. Гласуване, колеги. 
 
100-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Пейчо 
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
001ВН/12.12.2019 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1703-2(41)27.06.2019 г., като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества по 
предложение на Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 
ОС19000388ВН/20.06.2019 г, Общински съвет – Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „КОТ-ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК148114865, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул.“Осми приморски полк“ № 43. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 

3. Освобождава Александър Славчев Каиков като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 



5.Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 2 (две) 
минимални работни заплати за страната за съответната година, определени 
с постановление на Министерски съвет на Република България. 
Възнаграждението да се счита за месечно.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Благодаря, колеги. Благодаря и на администрацията за положените 

усилия. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-жо Боева.  
Комисия по приватизация и следприватизационен. Г-н Бойновски, 

заповядайте. 
  



III. 

 
По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2020 г.“ 
(2) – откриване на процедура за приватизация на обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2020 г. 
(3) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, 

приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с 
открита процедура по приватизация по преходната част на Годишния план 
за приватизация за 2020 г. 

(4) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2020 г. 
   

Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми общински съветници, уважаеми заместник-кмет, 

уважаеми г-н председател. На вашето внимание решения на Комисията по 
приватизация и следприватизационен при Община Варна. Първа точка 
относно приемане на „Годишен план за приватизация за 2020 г.“, 
Комисията по приватизация и следприватизационен дава положително 
становище. 
 

Янко СТАНЕВ  
Колеги, моля малко тишина. Мнения и съображения? Видях, че сте 

го коригирали. Благодаря. Гласуване. Марти, не можа да разбереш какво 
казах.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Аз съм „въздържал се“. 
 
Янко СТАНЕВ 
По кой? По този въпрос ли? Г-жа Клисарова, преди гласуването – 

„въздържала се“. Професор Клисарова. 
 
 
 
 
 



 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

101-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна, приема „Годишен план за приватизация за 
2020г.“, съгласно приложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 3; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
За протокола: Анелия Клисарова - „въздържала се“. 

 
Янко СТАНЕВ  
Други колеги? Няма. Заповядайте.  
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Следващите 25 решения са на едни и същи основания г-н Станев. 

Предлагам да бъдат гласувани анблок. 
 
Янко СТАНЕВ  
Който е съгласен с това предложение на господин Бойновски – 

анблок да бъдат гласувани предложенията, да гласува с удоволствие. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, имате заявка за изказване. Поддържате ли я? Аааа… 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 8; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Бойновски, имате думата. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
По втората… относно приемане на решение за откриване на 

процедура за приватизация на нежилищни имоти – общинска собственост. 
Комисията по приватизация и следприватизационен дава положително 
становище откриване на процедура за приватизация на обекти на ул. 
„Дрин“ 65, бл. 4, представляващ помещение, „Дрин“ 65, бл. 4 – друго 
помещение с различна площ, „Дрин“ 65, бл. 4 – пак помещение с различна 
площ, „Дрин“ 65, бл. 4 – помещение по акт 7295 с различна площ, 



общински нежилищен имот на ул. „Двадесет и седми юли” № 66, 
общински нежилищен имот на ул. „Цар Симеон I” № 3, част от сграда, 
общински нежилищен имот на ул. „Цар Симеон I” № 3, представляващ 
магазин със склад, общински нежилищен имот на ул. „Цар Симеон I” № 3, 
представляващ магазин, общински нежилищен имот на ул. „Охрид” № 25, 
представляващ магазин, общински нежилищен имот на ул. „Охрид” № 25,  
част от сграда, общински нежилищен имот на ул. „Шипка” № 1, ет. 2, част 
от сграда, общински нежилищен имот на ул. „Шипка” № 1, ет. 3, 
представляващ част от сграда, общински нежилищен имот на ул. „Шипка” 
№ 1, ет. 3, представляващ част от сграда, общински нежилищен имот на 
ул. „Шипка” № 2, ет. 2, представляващ част от сграда, общински 
нежилищен имот на ул. „Свети Климент” № 18, представляващ магазин, 
общински нежилищен имот на бул. „Владислав Варненчик” бл. 48, ет. 1, 
представляващ помещение, общински нежилищен имот на бул. „Владислав 
Варненчик” бл. 48, ет. 1, помещение с различна площ, общински 
нежилищен имот на бул. „Владислав Варненчик” бл. 48, ет. 1, помещение с 
различна площ, общински нежилищен имот на ул. „Стефан Богориди” №3, 
представляващ част от сграда, общински нежилищен имот на ул. 
„Габрово” № 14, представляващ част от сграда – II етаж, общински 
нежилищен имот на ул. „Габрово” № 34-Д, представляващ част от сграда – 
II етаж, общински нежилищен имот на жк „Трошево” бл. 49, ет. 1, 
представляващ част от сграда, общински нежилищен имот на ул. 
„Драгоман” № 27-А, представляващ магазин, общински нежилищен имот в 
с. Каменар, представляващ магазин, общински нежилищен имот в с. 
Каменар, представляващ сграда и земя, общински нежилищен имот в с. 
Звездица, представляващ също сграда и земя. Комисията по приватизация 
и следприватизационен дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. Д-р Митковски, сега ще 

дам думата, само да… 
 
102-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” № 65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС № 7296/21.01.2013г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 
 
 



103-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС №7290/21.01.2013г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

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

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС №7291/21.01.2013г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

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

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС №7295/21.01.2013г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
106-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Двадесет и седми юли” №66, 
представляващ част от сграда в сутерен, предмет на АОС 
№1790/15.05.2000г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 



дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 
 
 

107-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” №3, представляващ 
част от сграда, предмет на АОС №4169/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
108-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” №3, представляващ 
магазин със склад, предмет на АОС №4170/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
109-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” №3, представляващ 
магазин, предмет на АОС №4171/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 

110-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ магазин, 
предмет на АОС №218/28.07.1997г. 



2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
111-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ част от 
сграда - помещения, предмет на АОС №218/28.07.1997г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
112-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Шипка” №1, ет.2, представляващ част 
от сграда - помещения, предмет на АОС №6400/05.05.2011г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
113-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Шипка” №1, ет.3, представляващ част 
от сграда - помещения, предмет на АОС №6401/05.05.2011г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 
 
 

114-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 



1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Шипка” №2, ет.2, представляващ част 
от сграда - помещения, предмет на АОС №7070/24.08.2012г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
115-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Свети Климент” №18, представляващ 
магазин, предмет на АОС №5076/18.08.2008г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
116-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, 
представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.74, предмет на АОС 
№2004/11.01.2001г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
117-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, 
представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.75, предмет на АОС 
№2004/11.01.2001г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 



118-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, 
представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.76, предмет на АОС 
№2004/11.01.2001г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
119-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ 
част от сграда, предмет на АОС №9575/18.07.2017г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
120-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Габрово” №14, представляващ част от 
сграда – II етаж, предмет на АОС №21/27.11.1996г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
121-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Габрово” №34-Д, представляващ част 
от сграда – II етаж, предмет на АОС №2509/20.12.2002г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 



дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
122-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, жк „Трошево” бл.49, ет.1, представляващ 
част от сграда - помещения, предмет на АОС №1399/07.09.1999г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
123-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Драгоман” №27-А, представляващ 
магазин, СОС 10135.1507.1131.1.6, предмет на АОС № 10364/17.12.2019г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
124-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в Община Варна, село Каменар, представляващ магазин, 
предмет на АОС №3898/15.06.2006г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
125-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в Община Варна, село Каменар, представляващ сграда и 
земя, предмет на АОС №409/07.11.1997г. 



2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 

126-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в Община Варна, село Звездица, представляващ сграда и 
земя, предмет на АОС №10322/17.12.2019г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 7; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, имате думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, понеже не можах да си задам въпроса, 

може би закъснях аз по-рано. При положение, че общината е в много добро 
финансово състояние, според кмета и според бюджета, който ще приемаме 
след малко. Да, аз по принцип винаги съм за приватизация, но това ли е и 
за раздържавяване, защото естествено частният собственик е много по-
добър стопанин, отколкото община или държава. Поне това се доказа в 
годините. Но това ли е единственият начин на управление на тази 
собственост, което в момента предлага общинското ръководство, защото 
предполагам, че поне част от тези имоти са дадени под наем или могат да 
бъдат дадени под наем или под друга форма стопанисвани. Благодаря.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Митковски. Заповядайте, г-н Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря, г-н председател. Част от имотите бяха давани под наем, 

но по една или по друга причина прекратени са наемните отношения, най-
вече по искане на наемателите. В момента от тези изброени обекти над 
95% са необитаеми. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
И то поради липса на желаещи, да. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
И затова предлагаме да бъдат, нали, отговарят на изискванията на чл. 

1, ал. 2, т. 6 от Закона за приватизация, нежилищно предназначени, да 
бъдат минати по Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте за следващите проекти. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Следващите решения касаят възлагане на оценки на анализи на 

правното състояние на меморандуми на приетите вече обекти с открита 
процедура за приватизация. Предлагам да бъдат гласувани анблок, тъй 
като са едни и същи нормативните основания. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, по процедурното предложение. Режим на 

гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
За протокола: Костадин Костадинов – „против“, Янко Станев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, за съдействие при колегата Костадинов. Г-н Бойновски, 

заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи, решенията включват вече изброените обекти, по които е 

открита процедура за приватизация с възлагане на анализи и изготвяне 
анализите на правното състояние по одобрения списък с решения на 
общински съвет на ротационен принцип са използвани юристите, а по 
отношение на приватизационните оценки информационния меморандум 
също на ротационен принцип по утвърдения с решения на Общински съвет 
– Варна списък на независимите оценители са посочени оценителите по 
реда на изброяването на обектите.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, имате думата. Няма мнения. Г-н Балачев. 

Правете заявките през таблетите. 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Искам нещо да кажа, свързано с участието на юристи. Срамно е 

двама души юристи само да правят всичко това. Може би трябва да 
проведем някаква кампания и да привлечем и други качествени юристи с 
познания по тази материя, в областта и на търговското право, и на вещното 
право, за да може… Иначе едни и същи започват да се създава, така има 
привкус на нещо, което не е добре. Така че, молбата ми е към комисията по 
приватизация да направя опит за разширяване базата, която да дава 
становище по тези приватизационни сделки. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Има одобрен списък, но нищо не пречи да разширим…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Балачев. За предното гласуване за протокола Янко 

Станев „за“. И тук да помоля за съдействие при колегата Станев. Режим на 
гласуване, колеги. 

 
127-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 102-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” № 65, бл.4 - представляващ помещение, предмет на 
АОС № 7296/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Максим Николов Ставрев (независим оценител). 
 

 
128-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 103-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ помещение, предмет на АОС 
№7290/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 



За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Светлана Иванова Бончева (независим оценител). 
 

 
129-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 104-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ помещение, предмет на АОС 
№7291/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Цветана Георгиева Ангелова (независим оценител). 
 
 
130-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 105-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ помещения, предмет на АОС 
№7295/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Донка Георгиева Михайлова (независим оценител). 
 
 
131-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 106-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 



анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Двадесет и седми юли‟ №66, представляващ част от сграда в 
сутерен, предмет на АОС №1790/15.05.2000г., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Светлана Рускова Дафова (независим оценител). 
 

 
132-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 107-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон I‟ №3, представляващ част от сграда – дясно 
крило, предмет на АОС №4169/01.02.2007г., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Димитър Петров Христов (независим оценител). 
 

 
133-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 108-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон I‟ №3, представляващ магазин със склад, предмет 
на АОС №4170/1.02.2007г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „ГАЛАКТ‟ ООД (независим оценител). 



134-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 109-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон I‟ №3, представляващ магазин, предмет на АОС 
№4171/1.02.2007г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Нелияна Иванова Иванова (независим оценител). 
 
 
135-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 110-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ магазин, предмет на АОС 
№218/28.07.1997г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Калина Василева Василева (независим оценител). 
 
 
136-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 111-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ част от сграда – помещения, 
предмет на АОС №218/28.07.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 
Димитрова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Петранка Койчева Маринова (независим оценител). 

 
 
137-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 112-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Шипка” №1, ет.2 - представляващ част от сграда - помещения, 
предмет на АОС №6400/05.05.2011г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „БУЛЕКС КОНСУЛТ‟ ЕООД (независим оценител). 
 
 
138-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 113-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Шипка” №1, ет.3 - представляващ част от сграда -помещения, 
предмет на АОС №6401/05.05.2011г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Николай Недков Ангелов (независим оценител). 
 
 
139-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 114-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 



приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр. 
Варна, ул. „Шипка” №2, ет.2 – представляващ част от сграда - помещения, 
предмет на АОС №7070/24.08.2012г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Силвия Богданова Иванова (независим оценител). 
 
 
140-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 115-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, ул. „Свети Климент” №18, представляващ магазин, предмет на 
АОС №5076/18.08.2008г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Петка Димитрова Христова (независим оценител). 
 
 
141-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 116-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, представляващ помещение, 
СОС 10135.3515.479.28.74, предмет на АОС №2004/11.01.2001г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Диана Добрева Велинова (независим оценител). 
 
 



142-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 117-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, представляващ помещение, 
СОС 10135.3515.479.28.75 предмет на АОС №2004/11.01.2001г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „ПЕРСИН‟ ЕООД (независим оценител). 
 

 
143-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 118-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, представляващ помещение, 
СОС 10135.3515.479.28.76, предмет на АОС №2004/11.01.2001г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „ВЕЛИНОВ КОНСУЛТ‟ ЕООД (независим оценител). 
 
 
144-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 119-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ част от сграда, предмет 
на АОС №9575/18.07.2017г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 
Томова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум „ПАСАЖ КОНСУЛТ 2‟ ЕООД (независим оценител). 

 
 
145-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 120-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Габрово” №14, представляващ част от сграда – II етаж, предмет 
на АОС №21/27.11.1996г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Петя Хараланова Добрева (независим оценител). 
 

 
146-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 121-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Габрово” №34-Д, представляващ част от сграда - II етаж, 
предмет на АОС №2509/20.12.2002г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „БУЛКАРГО‟ ООД (независим оценител). 
 
 
147-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 122-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 



приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, жк „Трошево” бл.49, ет.1, представляващ част от сграда - 
помещения, предмет на АОС №1399/07.09.1999г., като възлага на Кмета 
на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Стефан Иванов Бянов (независим оценител). 
 
 
148-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 123-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Драгоман” №27-А, представляващ част магазин, СОС 
10135.1507.1131.1.6, предмет на АОС № 10364/17.12.2019г., като възлага 
на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Цвета Василева Вълчева (независим оценител). 
 
 
149-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 124-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в 
Община Варна, село Каменар, представляващ магазин, предмет на АОС 
№3898/15.06.2006г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител). 
 
 



150-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 125-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в 
Община Варна, село Каменар, представляващ сграда и земя, предмет на 
АОС №409/07.11.1997г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Марин Михайлов Михайлов (независим оценител). 
 
 
151-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 126-3(4)/11.02.2020г.,  Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в 
Община Варна, село Звездица, представляващ сграда и земя, предмет на 
АОС №10322/17.12.2019г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Бисер Николов Атанасов (независим оценител). 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“,, Генадий Атанасов – „за“, 

Костадин Костадинов – „против“, Николай Костадинов – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, г-н Бойновски, заповядайте. И да помоля при колегата 

Генадий Атанасов също за съдействие с таблета. Д-р Станев, Вие успяхте 
ли да гласувате? 

 
 



Петко БОЙНОВСКИ 
И по последната точка решенията са на едни и същи нормативни 

основания, касаещи откриване на публични търгове с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищни имоти и предлагам да се гласуват 
също анблок.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Гласуване по процедурата. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
По отношение приемане на решение за провеждане на публични 

търгове с явно наддаване за приватизация на общински нежилищни имоти 
на ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” , кв. Галата, район „Аспарухово“, 
гр. Варна, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол 
дава положително становище. Публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на  ателие № 3 на бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, 
Комисията по приватизация и следприватизационен контрол дава 
положително становище. Провеждане на публичен търг с явно наддаване 
за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ ателие № 1 
на бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище. И общински 
нежилищен имот, представляващ ателие № 3 на бул. „Христо Ботев” № 18, 
вх. 5, ет. 13, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Ако няма, режим на гласуване. 
 
152-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1768-
8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по АОС № 



6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“ 
ул.„Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по АОС №6683/29.12.2011г., 
представляващ част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5. състояща 
се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 
кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4, представляваща СОС с 
идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв.м. на минус първи етаж, 
заедно с 57,62 % идеални части  от  общите  части  на  сградата  и  от  
правото  на  строеж, по КК и КР на град Варна, одобрени със Заповед 
№РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК,  при  начална  тръжна цена 
89 000лв. (осемдесет и девет хиляди и лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 2 000лв. (две хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 



11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 2 000лв. (две 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 



намира в производство за обявяване в несъстоятелност, и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Бранимир Балачев и Йордан Павлов; резервни 
членове: Йорданка Проданова и Красен Иванов, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет 
лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
153-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1662-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС № 10171/03.07.2019г., представляващ 
ателие №3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, 
бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10171/03.07.2019г., 
представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.1.49 със застроена площ 46,83кв.м., заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите  части  на  сградата и  от  правото  на  строеж,  при  
начална тръжна цена 37 200лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. 
(хиляда и петстотин лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 



агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Марица Гърдева и Мария Тодорова; резервни 
членове: Мартин Златев и Мартин Андонов и възнаграждение съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 



Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
154-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл. 2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1663-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“ бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС № 10167/03.07.2019г., представляващ 
ателие №1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, 
бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10167/03.07.2019г., 
представляващ ателие №1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.2.47 със застроена площ 61,36 кв.м., ведно с изба с полезна 
площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 53 300лв. 
(петдесет и три хиляди и триста лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 



4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. 
(хиляда и петстотин лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 



3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв.(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – председател – Петко Бойновски; членове 
– Светла Маринова, Стефка Петрова, Милена Димова и Николай Георгиев; 
резервни членове: Светлан Златев и Станислав Иванов и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет 
лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
155-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1664-
9(34)/21.07.2014г. и №1770-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 



град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС 
№ 10164/03.07.2019г., представляващ ателие № 3, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос“, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС №10164/03.07.2019г., 
представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.4.49 със застроена площ 46,83 кв.м., заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 39 600лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 



1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. 
(хиляда и петстотин лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 



14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Христо Атанасов и Христо Боев; резервни 
членове: Янко Станев и Бранимир Балачев и възнаграждение съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 



VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 7; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
За протокола: Анелия Клисарова – „въздържал се“, Огнян Къчев – 

„въздържал се“, Христо Атанасов – „за“, Николай Евтимов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой друг колега да не успял да гласува? Няма. Господин 

Бойновски, благодаря Ви.  
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред, колеги, ПК 

„Финанси и бюджет“.  
 

 
 

 

 

 

  



 
IV. 

 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на община Варна за 2020 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – предоставяне на гориво за календарната 2020 г. за нуждите на 

културните институти. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 

Регионален исторически  музей – Варна за археологически обект 
„Княжески манастир „Света Богородица“. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Настоятелството на  храм „Свети Николай“, находящ се на територията на 
Висше Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. 

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
обект „Пристройска на външния асансьор“ на „Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“  ЕООД. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение в 
МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Баскетболен клуб „Черно море Тича“.  

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Ездови клуб „Ангард“. 

(9) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за 
целия градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – 
Варна“. 

(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Медия груп 24“ ЕООД. 

(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“. 

(12) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„ПРО НЮЗ България“ АД.  

(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 
„Черно море“.    

(14) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио – Варна, 
Община Варна и Общински съвет – Варна.  



(15) –  вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Труд медиа“ ЕООД. 

(16) – даване на съгласие и упълномощаване на кмета на община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, по проект „Подобряване на 
социалната инфраструктура в град Варна“, част от процедура „Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.  

(17) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

(18) – даване на съгласие Община Варна да поеме разходите за наем 
на зала за спортна гимнастика за нуждите на Спортно училище „Георги 
Бенковски“. 

(19) – упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде Запис 
на заповед за проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите 
местно развитие на „Местна инициативна рибарска група Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. 

(20) – одобряване на промяна в общата численост на „Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи“. 

(21) – одобряване на промяна в общата численост на „Приют за 
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

(22) – одобряване на промени в общата численост и структура на 
общинската администрация. 

(23) – вземане на решение за сключване на договор за банков кредит 
за ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(24) – опрощаване на държавни вземания. 
 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-н Балачев. Моля, само относно-то четете на точките и 

решенията,… и гласуването от комисията. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, повечето от вас участваха на ресорните комисии и 

на комисията по финанси и бюджет, като по принцип комисията по 
финанси и бюджет даде положителна оценка на предложението за бюджет 
на Варна, на община Варна за 2020 година. Затова предлагам на вашето 
внимание следните проекти за решения относно приемане бюджета на 



община Варна за 2020 г. по приходи и разходи и приложенията към него. 
Комисията е дала положителна оценка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата по проекта за бюджет за 2020 година. Отривам 

дебатите. Г-н Къчев, първият по време бил първи по право, заповядайте. 
След това г-н Георгиев. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Т.като кмета го няма… Уважаеми г-н председател на Общинския 

съвет, уважаеми зам.-кмет Пейчев, уважаеми колеги и съграждани, 
предложения за приемане бюджет 2020 на община Варна има според 
вносителите, амбициите да развива един модерен град, с удобни квартали, 
по-чист, по-зелен, с добра инфраструктура и т.н. Това съм го взел от 
преамбюла на предложения бюджет. Но дали така мислят гражданите на 
Варна? Дали го споделят това мнение? Със сигурност, не. Каквото е и 
становището на групата на общинските съветници на коалиция „БСП за 
България“. От години групата на БСП поставя актуалните въпроси относно 
състоянието на общинската икономика, градския транспорт, общинското 
здравеопазване, проблемите с чистотата, застрояването върху зелените 
площи, без администрацията да предлага адекватни решения в полза на 
гражданите. През изминалите 4 години бе направен опит за обновяване на 
част от уличната инфраструктура. Вярно, изградиха се детски площадки, 
спортни площадки, място за отдих, но какво се получава с 
рехабилитацията на малките улици, на междублоковите пространства - 
това, което и преди малко кметът Портних каза, че така ще бъде, но не се 
случва. Не може да се каже, че град Варна е свързан и удобен град, 
достъпен, с качествена транспортна система. Липсата на ефективни 
велоалеи и пешеходни зони, достъпни и безопасни за пешеходците и хора 
с увреждания, се усеща навсякъде. Спорен е и все още въпросът за ефекта 
от извършените инфраструктурни мегапроекти за пробиви на града, за 
облекчаване на трафика, за подобряване на тази градска среда, за която 
всички мечтаем и приказваме. Всички сме свидетели обаче на 
неефективната транспортна схема, в разрез с всички модерни практики на 
съвременния интегриран градски транспорт, при липсата дори на т.нар. 
„зелена вълна“. По принцип „Градският транспорт“ е в скрит фалит, но не 
го признаваме.  

През 2020 управляващите ще продължат усвояването на средства по 
договори за заеми, както казахме, през 2019-2018 се сключиха договори с 
Европейската банка за възстановяване и развитие със заеми от 
Регионалния фонд за градско развитие, банкови заеми и т.н. в размер на 
над 43,3 млн. лв. Но какво се получи с тези 47,7 млн. лева, които ги 
усвоиха от администрацията, от същите тези заеми през 2019 г.? Няма ясен 



отчет, няма прозрачност. Поемаме увеличението на тези 154 млн.лв. по 
функция „Образование“ през 2020 годината съответно, но както всички 
знаем в по-голямата си част това са делегирани средства от държавния 
бюджет, това не е на община Варна приоритета. Приоритетът от държавата 
идва… Въпреки това увеличение на 154 млн. имаме ли създадени условия 
за едносменен режим на варненските деца? Не. Нямаме такъв. Какво е 
положението и с тези 98,8 млн. лв. по функция „Жилищно строителство, 
инженерна инфраструктура и опазване на околната среда“? Предварително 
заложените пари за изграждане, ремонти, поддържане на уличната мрежа, 
както всички желаем, в размер на 42,2 млн. лв. са заложени, но как се 
контролира разходването на тези 25 млн. лв. за по-крупните обекти, които 
са описани в капиталовата програма? Тези крупни обекти как ще се 
разходва това нещо? Или всички после започваме да гледаме действията – 
ремонта на ремонта. До кога? За сметка на това липсват капиталово 
достатъчни разходи… капиталови за ремонт на лечебните заведения и за 
здравето на варненци. С увеличаване на средствата за план-сметка 
„Чистота“ със 7 млн. през последните 2 години – 18-та и 19-та имаме 
завишение с по 3 и половина, грубо, милиона, 7 млн. сме увеличили за 
2020 г. план-сметката. Но подобрява ли се качеството на услугата на 
чистотата в града ни? Не. Работи се с остарял модел, дори бих казал 
бракувана техника от Западна Европа. Недостатъчният контрол от 
администрацията по дейностите на сметопочистващите фирми, както 
своевременната подмяна на контейнерите, всички сме свидетели на 
плачевното състояние на чистотата на града ни. Всеки ден има снимки в 
медиите с боклуци, тонове и т.н. по улиците ни. Недоволството на 
гражданите ескалира напрежение против застрояването върху зелените 
площи. Няма да изпадам в подробности, всички сме свидетели как става. 
Не приемам отчасти и оправданието на кмета Портних, че това е наследена 
функция отпреди, да кажем два или колко мандата там. Да, завършвам. На 
последното заседание на ПК „Архитектура и градоустройство“ се прие 
поредния план за промяна за жилищно застрояване. Искаме този курорт да 
го превърнем в квартал ли? И него? Същият проблем е и с тези обекти, 
които както и кметът Портних е на същото мнение по чл. 56 от ЗУТ, …. 
Неунифициран режим за издаване на разрешение на тези преместваеми 
обекти и др., и куп проблеми. Няма как да се превърне Варна в 
туристическа дестинация на 4 сезона с такива проблеми. Завършвам. 

 Поради тези и някои други наши съображения, групата общински 
съветници от коалиция „БСП за България“ ще гласува „против“ така 
предложения бюджет 2020. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, имате думата. След това д-р Митковски. 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, всеки бюджет има своя линия. Настоящият бюджет води 

линията на предния бюджет и съответно чрез него безвремието във Варна 
ще продължи. Това е поредният бюджет на безвремие, в резултат от който 
Варна ще остане в периферията на България. Варна ще остане без 
магистрала. Варна ще остане без бизнес и заплатите във Варна ще 
продължат да бъдат под жизнения минимум и съответно две-трети от 
варненци ще продължат да бъдат работещи бедни. Това е поредния 
бюджет, в който ще видим работа, работа, работа и няма да има резултати, 
резултати, резултати. Като резултат от активната политика на безвремие 
няма как бизнесът да дойде във Варна и да започне да създава добавена 
стойност. Този бюджет трябва да има един основен приоритет и това са 
децата и гражданите на града. Ние внесохме предложение, групата на 
Възраждане внесе предложение за безплатни детски ясли и градини, 
съответно то не беше разгледано поради извинението, че  имало  30 дни 
време за отлежаване, съответно тези 30 дни минаха и пак не беше 
разгледано. Съответно чрез този бюджет Общината няма да направи 
децата на Варна приоритет и всичко, което правим оттук нататък няма да 
има никакъв смисъл, защото за какво да има инфраструктурни проекти, 
като в един град няма хора. Бизнесът страда от липса на кадри. Много от 
вас, аз честно казано се учудих, като много от вас го приеха като нещо 
нереално, но действително бизнесът във Варна страда от липса на кадри не 
просто защото няма условия да се създава бизнес, а защото всичко 
възможно пречи на хората, които искат да създават добавена стойност в 
този град. Общината трябва да проведе политики, чрез които да създаде 
условия, да използва лостове и механизми, чрез които в този град да 
дойдат хора, които искат да създават добавена стойност, да бъдат 
привлечени семейства, да бъдат привлечени млади хора, които искат да 
създават семейства, но тук - в този бюджет, това не го виждаме. Всеки 
бюджет води някаква политическа линия, т.е. изисква някакво политическо 
доверие. Как да дадем доверие на тази политическа линия, която вие 
искате да наложите при положение, че училищата се чупят и стават 
необитаеми само след две години от пускането им в експлоатация. Бяха 
подобрени рекордите при „Димчо Дебелянов“, където покривът се счупи, 
буквално влезе в гаранционен срок само 3 месеца след откриването му с 
фанфари, цветя, рози и всичко останало и как като един покрив не може да 
построите очаквате някой да ви делегира право да разпределяте 490 млн.? 
Едни от нещата, една от точките, с които много се хвалят всички, е че 
бюджетът бил голям. Ама това, че е голям не значи, че ще се изхарчи 
ефективно. Ние предложихме 50 лв. да бъдат опростени на младите 
семейства, които имат деца. Това са таксите за ясли и детски градини. Това 
щеше моментално да даде някакъв, макар и малък ефект, върху 
разполагаемия им доход. Да, нямаше да станат богати хора, но щяха да 



усетят уважението и подкрепата от страната на Общината, във връзка с 
това, че те са избрали да създават деца и семейства във Варна. И сега ще 
говорим за инфраструктурни проекти, ще дадем 200 000 за медии, но в 
същото време в града няма да има хора, областта отчита грандиозен, 
грандиозен демографски срив. Градът също не расте, което е парадоксално 
за град на морето, който претендираме да бъде морска столица, как? Как? 
Просто не мога да си го обясня това и каква е тази политика, която вие 
държите да провеждате на всяка цена и най-лошото, държите да 
продължите. Това, което беше предния мандат сега ще го продължим 
същото и ще си пляскаме с ръце и ще се хвалим, че има много голяма 
работа, но няма да има резултати. Така че, от името на групата на 
„Възраждане“ заявявам, че ние няма да подкрепим този бюджет и 
призовавам всички останали, които са призвани да бъдат опозиция да го 
направя същото, защото гражданите на Варна избраха и други, които 
трябва да бъдат опозиция и се надяваме те сега да го проявят с реални 
действия, които всички ще видим и съответно после всички ще покажем по 
всички възможни социални медии. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Георгиев. Г-жа Гърдева – реплика, след това д-р 

Митковски. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Като се абстрахирам от всички неистини, които чухме и с риск да 

вляза в бисерите на г-жа Савова ще кажа „каква опозиция имаше едно 
време“. Когато някой не е съгласен с предложения за обсъждане бюджет, 
колеги, най-адекватното решение беше да предложи алтернативен такъв. 
Разработен на същото експертно ниво, каквато е практиката на всяка 
уважаваща себе си опозиция. Защото всеки друг подход си е чист 
популизъм. Преди няколко дни, след едно заседание на постоянните 
комисии, попитах колега от опозицията защо сте „против“, след като 
нямате мнение и предложение по предложеното и ми казаха „ами нали 
знаеш, това е въпрос на политика“. И тук ще си позволя да цитирам 
Никола Саркози, който в едно свое изказване казва, че ролята на 
политиката е да предложи бъдеще и да позволи постигането му. 
Предложеният днес бюджет от кмета на общината г-н Иван Портних и 
неговата администрация е бюджет, който отговаря именно на това 
определение - за истинска политика. Той дава възможност да продължи 
реализацията на устойчиви политики в образование, здравеопазване, 
социални дейности, екология, обновяване на инфраструктурата и развитие 
на икономиката. И днес за втора поредна година ни предстои да 
дебатираме върху един бюджет от близо половин милиард и това не трябва 
да се прави безотговорно, защото ако си позволя да перифразирам една 



велика мисъл на Перикъл  „Макар, че малцина могат да правят бюджет ние 
всички сме в състояние да съдим за него“. Така че колеги, аз ви призовавам 
за едно по-отговорно отношение, защото много добре някои са усвоили 
практиките на г-н Гуцанов да не присъстват на финансова комисия и след 
това тук, от тази трибуна да говорят как вие не правите едно или друго, но 
за да се направят нещата трябва да се мисли и да се работи отговорно и в 
цялостност на бюджета, спазвайки и изграждайки една балансирана 
макрорамка. Така че се надявам да подходим отговорно и да гласуваме за 
този бюджет, който гарантира развитието на града ни. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски отстъпи думата на г-жа Ангелова и аз 

й я предоставям. Току виж след нея се отказал да говори. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Не, разменихме се просто. Уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги, проектобюджет в размер на близо милиард лева…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дай Боже всеки му. Нека … 
 
Мария АНГЕЛОВА 
… половин милиард, извинявайте… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, нека … 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Да, да, проектобюджета… в този проектобюджет не виждаме 

реализация на политики. Общината е абдикирала от проблемите в 
инфраструктурата на районите. Квартали като „Изгрев“, „Бриз“ са без 
инфраструктура, без улици, без тротоари, без канализация и такива 
заложени няма. Заложените разходи за инфраструктура в този 
проектобюджет са в размер на  98 864 000 лв., което не е малка сума, но за 
тези квартали няма сума. 10 млн. са за рехабилитация на улици, 25 млн. са 
за основен ремонт, реконструкции и нови такива. Общината залага на 
помпозни, ефектни, но неефикасни проекти, като например отделени са 
средства в размер на 700 000 лв. за идеен проект, нали наблягаме на идеен 
проект, за детелина на бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“; 
300 000 лв. отново за идеен проект за детелина на бул. „Цар Освободител“ 
и ул. „Христо Смирненски“; 816 000 лв. за реконструкция на кръгово по 
алея 45 на „Св. Св. Константин и Елена“. Близо 2,5 млн. за две пасарелки: 
1 227 000 пасарелка на „Цар Освободител“ и ул. „Кестен“; 1 200 000 



пасарелка на ул. „Васил Левски“ и „Осми приморски полк“. Издръжката на 
общинската администрация за сравнение от миналата година от 21 млн. е 
вече 23 111 000 лв., това е близо с ръст от 2 млн. лв. Транспортната 
политика е провал. Няма инвестиционно планиране за паркинги. Без да се 
залагат реформи, бюджета планира раздуване само на публичните разходи. 
Сметопочистването – изсипват се едни милиони пари, като примерно 
40 529 000  лв. без да има видими резултати от това. Господин кметът 
Портних твърди, че Варна е в едно от най-добрите си финансови 
състояния. След като е така, защо е нужно разпореждане с активи, 
собственост на Общината – частна общинска собственост и други активи. 
Отново за сравнение приходите от местни дейности за 2019 година са били 
в размер на 258 млн. лв., за 2020 година заложените такива приходи от 
местни дейности са 214 млн. Прави впечатление, че има спад с 15% на 
приходите от местни дейности. В същото време увеличение за тази 
приходна част има само от данъчни приходи и постъпленията от 
продажби, които за сравнение за 2019 г. са били 5,7 млн. и сега се 
предвижда същите да станат 7 750 000 лв. Това са само част от цифрите, 
т.като не можем да се спрем на цифрите от целия проектобюджет. Нужно е 
далновидно планиране и прозрачно управление, както и разходване на 
публични средства. Проектобюджет 2020 показва липса на воля за това, 
което е и причината групата на „Демократична България“ да не го 
подкрепи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски, ще се възползвате ли все пак от 

заявката… да, да след д-р Митковски ще дам думата на д-р Евтимов. 
Поред карам. И вашият ред ще дойде. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми зам.-кметове, колеги, коалиция 

„Демократична България - Варна“ категорично няма да подкрепи бюджет 
2020. Това за разлика от становището на кмета, за нас това е бюджет без 
нови приоритети и без визия за развитие на града. Доколкото си спомням 
лозунга беше „град в развитие“. Поредна, сигурно десета година, ни се 
обяснява едно и също. Приоритетите уж са образование и здравеопазване, 
само че нито образованието, нито здравеопазването в града са се 
променили в положителна посока. Точно обратното. Единствено в 
положителна посока се промениха цените на ремонтите на училища и 
детски градини. Математическата гимназия, разбира се, ще почака за нова 
сграда, може би още 10 г., защото все пак образованието е приоритет. Няма 
сериозен разговор за околовръстен трафик за втори мост над езерото, за 
бизнес паркове и нови образователни програми. Хората от кв. „Изгрев“ пак 
са забравени, но разрешенията за строеж там ще продължат с пълна сила. 



И през 2020 г. най-големият работодател си остава Община Варна и 
следвана от болница „Св. Марина“. Вече няколко години визията за 
развитието на града се изчерпва с една дума – бул. „Левски“. И през 2020 г. 
продължаваме в същата посока, само че ще се опитаме да минимизираме 
щетите от реализацията на този проект, за което преди малко колежката 
Ангелова говори. Това е бюджет на статуквото и безметежното живуркане. 
Това не е бюджет на един съвременен, модерен град. И нещата могат да се 
променят само ако отхвърлим този бюджет и накараме общинската 
администрация да се размърда и излезе от зоната на комфорт. Ако приемем 
този бюджет нещата ще продължат по старому. Ще се наводняваме при 
всеки по-голям дъжд, ще се преасфалтират улици по няколко пъти докато 
се сети някой, че комуникациите се правят преди асфалтирането, наскоро 
видяхме ул. „Колони“. Ще се презастрояват кварталите без да се реновира 
инфраструктурата, а Пристанището отново ще стане зона за кръчми и 
чалготеки. В годината на най-добро финансово състояние се предлагат, 
меко казано, странни действия  - предвижда се да се продаде земя за над 5 
млн. лв. и сгради за над 2 млн. Никой не продава недвижима собственост, 
когато е в блестящо финансово състояние. Прави нещо друго – взема 
кредити за инвестиции - нещо което кметът твърдо заяви, че няма да прави. 
Предлагаме да се промени изцяло философията на бюджета, да се 
финансират ефективни, а не ефектни мероприятия в стил „ремонт на 
младежки дом“. Развитието изисква и амбициозни цели. С приемането на 
този бюджет, вие колеги, ще влезете в европейската история – няма по-
скъп ремонт на градски булевард в Европа и никой досега в Европа не е 
успял да закрие най-стария балетен конкурс в света. Тези два факта заедно 
с обстоятелството, че искате да платите 700 000 лв. за идеен проект – 
детелина ще ви направят много известни и във Варна и в страната. 
Лошото, е че цената ще я платят варненци. Уважаеми колеги, в кулоарите 
преди малко граждани ми напомниха, че освен бюджета днес се навършва 
и една година от започването на историческия ремонт на Шишковата 
градинка.  

Няколко думи и за функция здравеопазване. Зад така стряскащата 
сума, хубавата сума от 23 412 000 лв. във функция „Здравеопазване“ – ако 
я разгледате по-внимателно ще видите, че по-голяма част от нея е свързана 
с възстановяване, реновиране, ремонт на детски ясли и други такива, което 
няма нищо лошо – напротив, подкрепяме го изцяло, но за съжаление това 
не влиза към здравеопазването. Капиталовите разходи във функция 
„Здравеопазване“ са 3 854 000 лв., може би малко повече, защото това е 
проектобюджета с приетите в последствие някои допълнения, но отново 
там е предимно за разходи за ремонти на детски ясли и предимно детски 
ясли. Пак казвам, нищо лошо, но това няма нищо общо с истинската 
функция „Здравеопазване“, където са заделени средства за въвеждане в 
експлоатация на рентгена в ДКЦ „Св. Иван Рилски“, на рентгена… 



съфинансиране на рентгена в „Св. Анна“. За съжаление комисията по 
финанси, незнайно защо е отхвърлила предложенията за съфинансиране, 
защото там има финансиране и от държавата, на ремонта на хирургичното 
отделение в „Св. Анна“. Не са приети и предложенията около, които 
цялата комисия по здравеопазване се обединихме, за финансиране на 
онкоболницата, на „Св. Клементина“. Аз още тогава бях учуден, че тези 
предложения не бяха вкарани в самия бюджет, а трябваше да се прави 
допълнителни предложения. Понеже знаех горе-долу какво ще се случи 
след това и което се случи в комисията по финанси. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, една минута просрочвате времето. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. Извинявайте. Приключвам. В тази връзка заради това, тези наши 

забележки… не знаех, че трябва да си подготвя алтернативен бюджет на 
управляващите. Ще дойде времето и това ще стане, г-жо Гърдева и тогава 
ще трябва вие да подготвите алтернативен, когато сте в опозиция. Затова, 
може би, това което искахме - една истинска дискусия за бюджета с 
гражданите, а не да се прави проформа такава със служители на Общината. 
Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Д-р Евтимов. След това Костадин 

Костадинов. След това Христо Атанасов. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми зам.-кмет, 

дами и господа, за разлика от преждеговорившите аз ще покажа 
предимствата на бюджета, който ще бъде, може би приет и естествено 
няма да спестя и някои критики и ще бъда максимално кратък.  

На първо място, наистина половин милиард е доста голяма сума, 
която за втори път се повтаря, както беше миналата година. Разбира се, че 
града започва да…, след направените капитални ремонти и околовръстни 
пътища и съоръжения, започва да приема нов вид. Вчера минах покрай 
лятно кино „Тракия“. Вече се слагат пейките на новата градинка, така че 
това, което се вижда моля всички да го уважим. Това е усилие не само на 
администрацията, а и на всички хора, които живеят в този град. Всички 
преди това - и д-р Митковски, както спомена, ние всички се обединихме 
болниците в нашия град да станат много модерни. Наистина аз също съм 
изненадан, след като цялата комисия единодушно реши тези средства, 
особено за операционния блок, за медицинския център към … „Стаматов“ 
– акушеро-гинекологичната болница… аз наистина също се учудвам, че не 



са в проекта на бюджета, за което аз мисля, след като тези ремонти даже 
вече са почнали, аз съм сигурен, че администрацията ще намери средства и 
те ще бъдат завършени в много бърз срок. Макар и да не влязат сега в 
бюджета. Особено, пак казвам, че това е много сериозна стъпка. Всички 
политически сили да се обединят в правилната посока. Вие знаете, 
патриотите от ВМРО няма значение, че и „Възраждане“ предлага същото, 
разбира се, че трябва да се махнат таксите, но ни беше обяснено, че това 
трябва и законови промени. На този етап не може, но в следващия аз 
мисля, ние го дължим това на всички млади хора и въпреки, че не сме в 
демографски срив, въпреки че сме в положителен прираст… не сме… 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… как да не сме… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… колега, колега… 
 
Николай ЕВТИМОВ 
…не, не, не сме.. не сме… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ако караме така ще дам възможност за диалог и при Вашето 

изказване. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Разбира се, че с 200-300 са повече живородените, отколкото са 

починалите и това е факта, но ние трябва да помогнем на младите и 
наистина да направим този малък жест, след като, знаете че и в момента 
Общината поема 7/8-ми от разходите за всички детски градини и ясли. 
Остава 1/8-ма, която обаче е 4-5млн. Благодаря за вниманието.  

Ние ще подкрепим този бюджет. Но този кредит е за малко. Затова 
моля управляващите да направят всичко възможно и да подобряваме все 
повече нещата. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Евтимов. Понеже във второ изказване се засяга 

темата за здравеопазването – колеги, на комисия много ясно и точно, по 
финанси и бюджет, бе обяснено от моя страна и от други колеги как ще 
бъдат финансирани лечебните заведения на територията на община Варна 
съобразно техните искания специално за ремонти на ДКЦ-та, ремонт на 
АГ-болница, ремонт на операционно отделение на Окръжна болница и, 
меко казано, е малко цинично да си говорим, че Общината не правила 
нищо за здравеопазването, предвид факта, че в последните 8 години в 



здравеопазване – капиталови разходи, Общината е отделила толкова 
средства, колкото за 30 години не са отделяни от нито едно друго 
управление на Общината. Д-р Митковски като един служител, като един 
лекар, упражняващ практиката си в Окръжна болница - ами кажете, че 90% 
от отделенията бяха обновени и че това е единственото неремонтирано 
такова на територията на болницата. И те не са ремонтирани със средства 
на тази болница. И искам да ви кажа, че средствата от държавата, за които 
така спокойно ги казвате…смятате ли, че те идват ей така, ами не са в 
резултат на разговори с министерство, с министър, с правителство и т.н. 
Не може по този начин, колеги, аз разбирам дебата по бюджета, до сега си 
мълчах и т.н., но не може на бялото да казвате черно. Обясних,  АГ 
болница - енергийна ефективност, ДКЦ-тата - енергийна ефективност, в 
момента помагаме на тези, които се нуждаят. Миналата и по-миналата 
знаете, повечето от вас бяха съветници, знаете колко пари се отделиха за 
ремонти точно на отделения в Окръжна болница. Почти пълно обновяване 
на АГ болница се направи. Ами не може… Покрихме всички задължения 
на очна болница и я предоставихме на университета. Това също бе една 
прекрасна стъпка, въпреки, че не беше свързана с финанси, изцяло. Това 
също е в посока положително развитие на здравеопазването.  И да казваме, 
че здравеопазването видиш ли се е влошило последните години е-е-е… 
много моля, много моля. Извинявам се за лирическото отклонение… да, 
да, реплика. Заповядайте. Г-н Костадинов, извинявайте ще Ви дам 
възможност. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Предполагам, че това беше Ваше изказване затова и реплика… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… под формата на реплика… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… разговор на тема здравеопазване. Така… добре… след като сме 

тръгнали по темата – да, това което казвате до голяма степен е така. 
Общината винаги, независимо кой е бил кмет, кой е бил управляващо 
мнозинство и т.н. е давало средства, дори и тогава когато не е задължена. 
Както примерно е в „Св. Анна“, където наистина не е задължена да дава, 
т.като мажоритарен собственик е държавата. Но винаги Общината при 
всички, когато аз поне съм бил съветник, е намирала начин, за което дори е 
била и санкционирана, когато беше платила в миналото на акушерки, та е 
давала финансови средства. Това не го…, по никакъв начин, отричам. 
Само че, Вие казвате нещо за покриване, с което не съм съгласен – за 
покриване на финансови задължения на общински здравни заведения.. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… Очна болница визирате? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… и АГ-болница, също покривахме задължения, ако си спомняте и 

то доста, което е резултат на лошо управление… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Също. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… на общински здравни заведения, на които ние сме слагали 

ръководства. И всяка година гласуваме отчети и т.н. Нека да не си 
затваряме и за това очите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
По отношение на Окръжна болница … на „Св. Анна“, аз ви казах 

какво не е дадено. Да, дадохме финансови средства за рентгеновия апарат, 
но се чудя защо не съфинансирахме едно от най-важните отделения, от 
които зависи работата на болницата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз обясних вчера на комисията, че в рамките на годината сме се 

ангажирали да осигурим остатъка от средствата – дали от нашия бюджет 
или от държавата… 
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Това не личи от този бюджет, господин Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз го обясних на комисията. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Как стоят нещата… и затова го казах и на комисия, че тези неща, 

когато се прави бюджет, трябва да бъдат залегнали вътре в бюджета, а не 
като допълнителни предложения, които ги направихме и които ги приехме. 
Това ми са нещата. Аз не казвам, че… но може би – не, но може би 
наистина трябва да се мисли в бъдеще за разделяне на бюджета на 
здравеопазване – да го разделим по някакъв начин от ремонти на ясли и 
т.н., защото наистина става едно, така, объркване може би, от този огромен 



бюджет, който казах… пък в края на краищата се вижда какви са 
капиталовите разходи точно за здравеопазване. Не казвам, че не трябва да 
се ремонтират и да се изграждат детски градини, ясли, площадки и т.н. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Е на това вече му се казва конструктивно изказване 

със съответните предложения, които са резонни. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Аз го казах и там, но не сте внимавали. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Внимавах аз. Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани, 

бюджетът като всеки един акт, който се предлага от общинската 
администрация  е политически такъв акт и съответно той е основният така 
документ, по който се ръководи Общината, за календарната година. И 
точно като политически акт в него трябва да се търсят линии които 
очертават политики. Политики, които са бъдещето, които касаят бъдещето 
на града, развитието му в икономически, в образователен, в духовен план 
дори ако щете, защото в крайна сметка, ако погледнем назад в годините и в 
десетилетията даже, ще видим как и по какъв начин са чертани такива 
политики в  отминалите вече епохи и в периода след 89-та, и преди 89-та, и 
преди 44-та и т.н. и т.н. В бюджета за 2020 г., както между другото и в 
предходните бюджети, има една основна, така да се каже линия, която 
доминира и тя е свързана с наблягането на инфраструктурни проекти: 
ремонти, освежавания, градинки, пейки, площадки и други такива неща. 
Те, разбира се, са полезни и са част от работата на Общината и са нещо, 
което трябва да се върши така или иначе и без да се очакват аплаузи, 
аплодисменти за това, че някой просто си върши работата. Както нито 
един от нас, когато ходи на работа, не очаква да получава аплодисменти за 
това. Въпросът обаче е как и по какъв начин общинското ръководство в 
лицето на кмета и неговата администрация разглежда бъдещето на Варна. 
Защо, примерно един много важен въпрос, който е свързан с 
индустриализацията, или по-скоро бих казал с ре-индустриализацията на 
Варна липсва в този бюджет, както липсваше между другото и в 
предишните бюджети, които са гласувани тук от 2011 година – поне 
откакто аз съм общински съветник. За нова индустриална зона във Варна 
се говори от поне 20 години, след като старите индустриални зони се 
превърнаха в гробища – индустриални гробища. Към настоящия момент 
ние имаме един приет през 2012 година ОУП, който предвижда такава 



индустриална зона – място за нея е определено, но вече 8-ма година нищо 
не се случва. Почти по същото време, обаче в съседния областен град – 
Шумен, беше приет ОУП, който по същия начин предвиждаше 
изграждането на такава индустриална зона. Между другото това не е нещо 
уникално само и единствено за Варна, а такива бяха плановете тогава 
които се приемаха на много места в градовете в България – областните 
центрове, имам предвид, основно. Разликата е само, че в някои от тях 
проектите започнаха да се изпълняват, във Варна още не. Всеки, който 
пътува до Шумен  или минава покрай Шумен може да види индустриалния 
парк, който беше изграден там за осем години. Той в момента има проект 
за разширение. Там беше направена актуализация на плана и в момента 
индустриалният парк се разширява, защото просто площите в него вече са 
заети. За работните места, които се откриха междувременно там, не мога 
да кажа колко точно са, не съм се интересувал, но със сигурност са много 
повече от тези, които са в несъществуващия във Варна индустриален парк. 
На следващо място отношението към важни за нашия град 
неинфраструктурни проекти, а обекти от лицето на града. Миналата година 
бяха похарчени, не знам колко точно беше сумата за закупуването, не мога 
да си спомня наистина в точната цялост, сумата която беше за 
закупуването на т.нар. „дупка“ в центъра на града – една язва, 43 млн., 
точно така беше – да. Огромна инвестиция. Ние сме я коментирали тук, 
имаше даже съдебни дела и т.н. и т.н., така или иначе сделката вече е факт. 
Какво се случва с тази „дупка“ от там насетне? Към настоящият момент 
все още – нищо. Проектира се, говори се, но нищо черно на бяло, което не 
е добре, защото показва липса на ангажимент с лицето на града. Липса на 
ангажимент в предходната точка по отношение на индустриализацията на 
работните места с бъдещето на града в лицето на неговите млади хора, 
които ще трябва да имат, все пак, място за работа тук, т.като Варна няма 
как да се развива единствено и само в сектора на услугите. Няма такава 
държава, няма такъв град, който да се развива само и единствено по този 
начин. Без индустрия няма как да стане. Въпросът е в правилното 
съотношение. Лошото е като, че ли в нашата Община няма хора, които да 
планират и да мислят в тази насока. Говори се много често за Варна като 
туристически град, който развива туризъм четири сезона. Имаме един 
прекрасен обект, който аз винаги съм давал за пример за място, което може 
да бъде развивано и което беше отстъпено преди пет години за десет 
години на Община Варна с условието да се извършат социализационни, 
консервационни и реставрационни дейности и това място да се превърне в 
един от туристическите обекти  не само на Варна, но и на България. Става 
въпрос за манастира на Княз Борис, където той ней-вероятно е завършил 
земния си път. Този манастир вече 5-та година, обаче стои абсолютно 
изоставен, даже археологически разкопки няма там. Сега има предвидени, 
слава Богу, средства за това нещо, което е все пак нещо в правилната 



посока, но няма никакви действия по отношение на довършването и на 
изграждането на този обект. Разбира се, това са частни случаи. Аз няма да 
влизам в детайли, защото мога да изброявам до утре, а смятам, че в крайна 
сметка не това е целта ни тук. Защото, както казах в самото начало, 
бюджетът е политически акт и като политически акт той иска политическо 
доверие. Няма как ние да дадем от „Възраждане“ своето политическо 
доверие на администрация, която многократно е доказвала през времето, 
че не харчи добре парите, които безспорно не са малко. Никак не са малко, 
но не се харчат ефикасно, не се харчат с перспектива. Както беше 
споменато от колегата Георгиев ние вече бием рекорди по отношение на 
това колко са ни некачествени ремонтите на ремонтите на ремонтите. 
Просто дори и да имаме инвестиции  големи, те са на много голяма цена, 
която после ни излиза през носа, образно казано. Защото трябва да се 
търси винаги устойчивото развитие, а това устойчиво развитие в този 
бюджет, както в предишните между другото, липсва и времето го показва 
това. Хубаво би било ние, които говорим по този начин, да не сме прави. 
За съжаление цифрите и фактите доказват нашата правота. Доказва го 
средното ниво на работната заплата във Варна. Доказва го демографското 
развитие на нашия град. Да, действително ние сме в демографски упадък. 
Да не говорим пък за областта. Все пак Варна – криво-ляво задържа 
някакво ниво, просто защото е голям град. За всички тези неща Общината 
не може да носи на 100% отговорността, естествено. Това е и държавна 
политика и ние много добре знаем това. Въпросът е когато, обаче има 
администрация, когато има кмет, който мисли за бъдещето на всички в 
този град, да се прави дори невъзможното и ако се вижда, че някъде 
администрацията на Правителството не си върши работата нека тогава 
Общината, в качеството на партньор на Правителството, да направи това, 
което зависи от нея. Бяха дадени примери преди малко от д-р Митковски. 
Имало е случаи, в които Общината е подпомагала определени институции, 
дори и с цената на това после да бъде санкционирана. Нарушавайки 
буквата, но не и духа на закона. И точно в тази логика, и точно в този ред 
на мисли, няма как, няма как да подкрепим подобен бюджет, който 
наистина е голям и който е много амбициозен, но по отношение на обема и 
на количеството, а не на качеството и съдържанието. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов. Има още три заявки за изказване. Г-н Атанасов – 

оттегля. Д-р Станев, заповядайте. Вие останахте без думи ли, колега 
Атанасов? Аз Ви взех думите от устата? Извинявам се. Другия път ще си 
мълча. Д-р Станев, имате думата. 

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, съветници, 

администрация, граждани… а, бе последните няколко изказвания чух общо 
взето и приемливи неща, макар аз да имам обратното мнение. Но не чух, с 
изключение на това, което каза Ивайло, д-р Митковски, не чух конкретно 
предложение по определени секторни политики и не чух обща оценка 
освен опитите за… когато липсват аргументи – финансови или правни, се 
прави нещо като линч от думи, който понякога е медиен линч и да ми каже 
някой тук, че градът умира и е в демографска криза – аз сигурно не живея 
в този град, макар да съм тук на 50 метра, къщата ми. Сигурно съм в друг 
град. Затова въобще не съм съгласен с изразените тези, особено от колеги – 
бюджет на безвремието, бизнесът зле, заплатите зле, 2/3-ти работещи 
бедни… стига бе… хайде стига, успокойте се. Хайде успокойте се… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… колеги, моля… колеги 
 
Янко СТАНЕВ 
…не, не, не оставете. Никога няма да сме доволни. Аз няколко пъти 

съм казвал – Варна е отишла са много далеч, колеги. Трябва да правим 
сравнение. Всеки който твърди обратното е или сляп или е 
недобросъвестен. Значи, сравнявате нещата преди 4, преди 6, преди 8 
години и просто се вижда разликата и обикновените хора я виждат, и не се 
учудвайте защо обикновените хора дават такава или инакава подкрепа за 
това или за друго. Защото наистина е политически акт, бюджета. Аз мисля, 
че този бюджет, който днес се предлага е едно нещо, което съм казал 
миналата година, истината е, че това е политическият инструмент, с който 
ще бъдете лишени – част от тези, които нямат представа - че всъщност 
финансовия инструмент на града е този, който бута развитието на града в 
посока – най-важната посока, в посока, която лишава възможностите за 
диктатура или за други шизофренични действия, променящи курса не само 
на града, ами и на държавата. Ако някой иска да отива не в ЕС, не в НАТО, 
казвал съм го – да, този бюджет вероятно няма да му хареса. 108 млн. 
евросредства. Няма смисъл от тях. Европрограми, европроекти….  

Не съм съгласен и с това, че Варна не мисли за децата и учениците 
на града си. Трябва да не си от Варна, за да кажеш това. Трябва да не 
споделяш ценностите на варненските семейства. Трябва да си толкова 
далеч … или да искаш да си далеч, аз щото не вярвам да има, тук е според 
мен елита на града, не вярвам да има толкова елементарни хора. Просто 
медиен линч чрез думи се прави… Затова аз мисля, че достатъчно средства 
даваме и всеки един го казва, само че казва – даваме средства за ясли, за 
детски градини, дофинансираме всичко и въпреки това не е достатъчно. 
Никога не сме казвали, че няма проблеми в града, че нямаме бакии за 



лацчистване, че нямаме недооправени неща, недогледани … Само ч,е 
вие… значи толкова страшно много работа се върши, казвате – няма 
никакъв икономически проект, ама не слушате ли? Не четете ли? Зоната в 
„Аксаково“. Зоната долу. Не сте доволни от темпото в което се развива. 
Какъв е вашия принос? Каква е експертизата ви? Аз не чух тук… Ставам и 
казвам – не съм съгласен с това, че икономическата зона в „Аксаково“ ще 
бъде в полза на Аксаковци и тъй, тъй, тъй, тъй, тъй. Нищо, че кметът и 
администрацията правят всичко и те го говорят на пресконференции, стига 
да има кой да слуша. Нищо, че депутати съдействат. Нищо, че 
евродепутати съдействат. Няма значение цвета – червени, сини, зелени. 

 Затова аз смятам, че всичките тези приказки за абдикиране от 
проблемите, за това че в този бюджет нямало бъдеще за Варна… Взех го 
тук специално… да отварям страница по страница и да стоим до утре до 11 
ч., за да ми кажете в коя цифра точно няма, ама коя точно цифра не е в 
полза на варненци. Да, всеки се страхува от това как ще бъдат харчени тези 
пари. Само че затова сме избрани, затова и те са избрани, за да го правят 
по добрия начин. Аз винаги съм гласувал за бюджета на Варна, но два пъти 
в историята съм предлагал алтернативи – за макрорамката, например и 
вътре за секторни политики. Точно и ясно. И един път, за мое голямо 
учудване, беше прието това. Защо съм подкрепял бюджета ли? ми защото 
не съм виждал алтернатива. Днес не чух алтернатива. Чух алтернатива в 
здравеопазването. Да, ние гласувахме туй-онуй. Да, чух алтернативи. Само 
че, алтернативи, както каза господин Балабанов, изящно можем да ги 
придвижваме във времето и в пространството, но не чух алтернатива на 
политиката на бюджета. Отново ще стане така както на всички – без 
алтернатива, с критики, които и вкъщи можем да направим…оставаме. 
Парите ни били малко – на Община Варна – нали, 500 млн. били много 
пари. Пфу. Кой го каза това? 500 млн. не са много пари. Един милиард и 
200 милиона трябват, за да се асфалтират всички улици на Варна, по цени 
на…ако пуснем и то ако пуснем евро да се върти. 800 млн. бяха преди 
години. Това е. Г-н Златев, не се вълнувай. Никой не прекъсна вашите 
хора. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, г-н Златев, тези реплики не към д-р Станев, първо. Това е 

моя задача. Няма 10 мин.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н Златев,… 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Току-що изтече времето и на всеки един съм дал възможност… 

извинявам се д-р Станев, на всеки съм дал възможност малко повече да 
говори. И преждеговорящите получиха също тази възможност. 

 
Янко СТАНЕВ 
… и аз затова… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…д-р Станев, моля…ориентиране към приключване… 
 
Янко СТАНЕВ 
… да, ще се ориентирам. Вижте, мисля че асоциацията за мръсотия, 

пошлост и други негативи е важно да се дефинира под един общ 
знаменател, когато говорим за бюджета. За съжаление в разговорите, които 
съм водил с не един и двама хора съм разбрал, че има хора и в Общинския 
съвет, и в групи като „Възраждане“, които нямат хабер от дейността, която 
трябва да прави един общински съветник, ами се занимават с неща, които 
рушат държавността, авторитета и всичко, което може във Варна да се 
нарече – полза на гражданите. Аз мисля, че подобни твърдения са срам и 
позор за Варна, като демографската криза и като другите измислени 
твърдения и затова от тази трибуна ви призовавам да се засрамите.  

Иначе СДС ще подкрепи бюджета и ще гласуваме за всички 
дейности в бюджета и покрай него, които са в интерес на варненци. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Станев. Реплика на г-н Георгиев, кратка да помоля, 

след което изказване на г-жа Тодорова по бюджета, след което има една 
заявка за изказване от г-н Балачев.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря на г-н Станев, че говори срещу „Възраждане“. Това е най-

добрата атестация, че всичко, което правим ние, ние, си струва и е важно и 
се забелязва. Благодаря!  

Оттук нататък другото, на което искам да обърна внимание, че на 
комисията на социална политика лично г-н Станев влезе в дебат с г-н 
Балачев за ситуацията относно минималната заплата, на която са обречени 
да живеят… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, колега, но се отклонявате от въпроса за бюджета. 

Много моля… 



Георги ГЕОРГИЕВ 
….на която са обречени да живеят огромна част от администрацията. 

Лично Вие казахте, че не сте съгласен с това - много хора в лечебните 
заведения и в други здравни заведения да работят на заплата в порядъка на 
620-650 лв. Искате цифри? Средната заплата във Варна колко е, знаете ли? 
1 100 лева. Веднага Ви казвам. 1 100 лв. е средната заплата. Жизненият 
минимум на едно семейство, на едно семейство четиричленно, жизненият 
минимум е 2 400 лв. Т.е. при това положение 2/3 са работещи бедни и Вие 
ги обричате на това. И най-, най-… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега,… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
….най-позорното е, че Вие го защитавате това нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, отново Ви правя забележка, репликата по отношение на 

бюджета. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не обсъждаме работната заплата.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господинът искаше цифри. Ето му цифри. Колко пари са отделени 

за… Колко пари са отделени за инвитро процедури, г-н Станев? Колко 
пари са отделени за инвитро процедури? 200 000. Че ние от „Възраждане“ 
дарихме повече и от тях, от тия пари, се родиха десетки българчета. 
Нашата организация е направила повече от Община Варна. И това ли е 
добър бюджет?! Нямало демографска криза. Е, как да няма демографска 
криза?! Къде са хората във Варна? Вие пътувате ли по улиците, виждате ли 
за какво става въпрос? Просто виждам как за краткото си време в този 
Съвет, виждам как изказванията Ви си противоречат едно с друго, което е 
много странно. Може би това е политика, ама аз така и не я разбирам. 
Това, което Вие наричате политика, за нас малко така гранични с една 
дума, която не искам да кажа, ама май прилича на лицемерие, не искам да 
го кажа… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги… 



Георги ГЕОРГИЕВ 
… Не искам да го кажа. Аз не съм съгласен за това хората да работят 

за 610 лв, ама ще подкрепя бюджета… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
….. Аз не съм съгласен за това, ама ще подкрепя онова. Е, къде е тук 

мъжкото достойнство, къде е честта, къде са тия други неща, които нашата 
организация с гордост и чест отстоява. Ние сме „Възраждане“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, няма нужда да тропате така юнашки по трибуната. Чуваме 

Ви всички, дори и аз. Реплика на д-р Евтимов. Г-жа Тодорова ще стои на 
нисък старт все още. Заповядайте! 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Много Ви моля, преди два часа г-н Балачев Ви помоли да се държим 

много прилично. Аз също Ви призовавам много, много прилично да се 
държим. Ние не сме длъжни, нито сме Ви деца, всички сме сериозни хора, 
избрани от варненци. Затова много Ви се моля, подкрепям г-н Балачев, 
преди два часа ви отправи остра забележка. Всеки може да бъде с лошо 
настроение и ние сме се събрали да приемем най-важния документ за 
годината на община Варна.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Евтимов! Марица Гърдева – реплика.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
По повод това, което чухме току-що, ще си позволя да цитирам доц. 

Румяна Коларова, която в едно предаване по националната телевизия онзи 
ден каза, в неделя: Лошото е не това, че са много малко, щото да се 
събереш под Опашката на коня, там е много малко мястото, всички 
софиянци го знаят. Лошото е, че са агресивни и невъзпитани, което им 
създава лош имидж в обществото.    

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Г-жа Тодорова последна заявка за изказване, 

предпоследна преди г-н Балачев, с което аз ще предложа процедура за 
прекратяване на дебатите, щото излизаме тотално извън темата Бюджет 
2020. 

 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
И нарушаваме добрия тон.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дори и нарушавайки добрия тон, както ми подсказа колегата 

Балачев. Г-жо Тодорова, надявам се да бъдете кратка.  
 
Мария ТОДОРОВА 
Изключително кратка. Благодаря! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, заповядайте! 
 
Мария ТОДОРОВА 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, моето 

изказване е провокирано от предходните колеги, които твърдяха, че няма 
изказвания по секторните политики. В тази връзка изразявам становището 
на групата на БСП относно социалните функции и социалната програма на 
Община Варна. Предстои влизането на един изключително спорен закон в 
сила от 1-ви юли тази година и това е Законът за социалните услуги. И в 
неговия чл. 25 се посочва, че всъщност общинският съвет трябва да 
определи каква точно ще бъде социалната… какви точно ще бъдат 
социалните услуги на територията на всяка една община в зависимост от 
това какви са установените потребности на общинско ниво и каква е 
държавната политика в тази възраст, в тази връзка. Ние, като орган на 
местното самоуправление, след няколко месеца ще носим отговорност 
точно в тази връзка, но така или иначе ние сега разглеждаме Социалната 
програма, която е внесена като част от проекта за бюджет в настоящото 
заседание. И какво коментираме ние от БСП? Считаме, че така 
разпределеният бюджет, който е сходен на миналогодишния, именно около 
17 милиона, всъщност покрива по-малко социални услуги от тези, които са 
били покривани през 2019 година, като голяма част от тези социални 
услуги всъщност се..., са възложени на външни доставчици. От срещите, 
които имахме с избиратели през последните седмици основно и 
последните дни въз връзка със социалните услуги, това, което всички 
споделят пред нас, е липсата на контрол и изключително сложната…да, 
казах сложна, но всъщност недобрата организация на осъществяването на 
тези услуги. Т.е. ако действително спорният, предстоящ да влезе в сила 
закон иска общината да бъде основният доставчик и изпълнител на 
социалните услуги, нека ние да мислим също в тази посока. Т.е. не да 
възлагаме тези услуги да бъдат извършвани навън, а ние като община да 
поемем социалната си отговорност да изпълняваме тези функции. В този 
случай какво би се получило? Общината и ние специално като общински 



съветници ще имаме изключително по-висок контрол, ще имаме по-голям 
достъп до изпълнението, до качеството и до резултата, който се 
осъществява от тези социални услуги. И казвам го това не във връзка с 
нещо друго, ами ние, когато сме се съгласявали да ставаме част от органа 
за местно самоуправление, сме дали нашата отговорност и нашата заявка 
да бъдем наистина отговорни към гражданите на Варна. Т.е. считам, че 17-
те милиона, които тази година ще се разходват за социални услуги, следва 
да бъдат разпределени по друг начин. Т.е. ние нямаме общински хоспис, 
ние нямаме покрити всички социални категории лица, които се нуждаят от 
нашата закрила. И в тази връзка, тъй като нямало алтернативи за бюджет,  
нямало някакви конкретики, напротив, ние сме дали конкретики и считаме, 
че действително всички категории социалноуязвими граждани в общината 
трябва да получат нашата подкрепа. Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Г-н Балачев. След което подлагам на гласуване 

процедурата от моя страна. Имате думата.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Да, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, 

извинявайте, бях седнал и не Ви видях, и всички от общинската 
администрация. Моето изказване ще бъде в две качества. Първото ми 
качество е на председател на групата на ГЕРБ, като изразявам своето 
удоволствие за това, че имам възможността да работя със 17 души колеги, 
които са компетентни и които по време на обсъждане на бюджета в 
различните комисии показахме, че имаме визия по отношение на всяка 
една от… на всеки един от ресорите, който обхваща бюджетът на Варна. 
От друга страна, аз съм председател може би на най-тежката комисия по 
финанси и бюджет, която е сборна и трябва все пак да даде отговор на 
много от исканията, въпросите, питанките и каквото искате се сещате, във 
връзка с това как първо парите на Варна ще бъдат събрани, откъде ще 
дойдат и как ще бъдат разходвани. В тая насока бих искал да кажа, че 
групата на ГЕРБ ще подкрепи бюджета. И тук съм съгласен с 
преждеговорившите, че бюджетът е политическо… Да, има политика в тоя 
бюджет и тази политика е начертана още на изборите през миналата 
година, където ясно и отчетливо ГЕРБ беше очертал своите приоритети – и 
по отношение на възстановяване и подпомагане на варненската икономика, 
през образованието, през здравеопазването, през социалните дейности. 
Всичкото това нещо намира своя израз в този бюджет. Защо казвам всичко 
това? Защото много е лесно и много ни се иска и на нас, съветниците от 
ГЕРБ, надявам се и от администрацията, оглавявана от г-н Портних, този 
бюджет да не бъде 492 милиона. Нека да бъде 600, 800, защото тогава ще 
има повече пари и за социални дейности, и за здравеопазване, и за 



реиндустриализация, както казва колегата Костадинов. Така че, няма нищо 
срамно в това този бюджет да има и да следва политиката на ГЕРБ, с която 
тя се е явила и спечелила доверието на нашите съграждани на изборите 
през 2019 година. Не само това. Ние чрез кмета, който избраха варненци, 
чрез районните кметове на петте района, ще осъществяваме нашата 
политика и част от тази политика е осъществяване именно на бюджет, 
който ни предстои да гласуваме днес. В тази връзка искам да кажа и го 
говорехме многократно, тук е Стефка Господинова, която многократно 
обяснява на всички комисии, а пък аз съм ходил на всяка една комисия, за 
да мога да добия впечатления какво всъщност се дебатира от колегите – и 
от опозицията, и от тези, които подкрепят решенията на Общинския съвет. 
И там много ясно беше казано нещо – за да харчиш, първо трябва да имаи 
откъде да ги вземеш. И някой да каже, че този бюджет от близо половин 
милиард не е част от усилията, които администрацията полага за 
събирането на данъчните задължения, от умната приватизационна 
програма, от повишаване събираемостта на вземанията, за да можем да 
имаме такъв бюджет за изразходване, е меко казано цинизъм. Така че, 
когато говорим за приходната част, никой между другото не стана дума, 
нито един не каза: „Абе откъде се събраха тези пари?“. Говорят се едни 
глобални цифри. Да, само че никой не казва и никой не обърна внимание 
на това, което г-н Пейчев каза на една от комисиите, че има… колко голям 
е ръстът на събираемост на вземанията. Никой не каза за това, че нито 
един от основните данъци, които тежат върху нашето население, данък 
сгради и т.н., не е увеличен. Защо не взехте отношение по този въпрос? 
Как хем да запазим по-тежките данъци, тук не става дума за 50 лв. или 48 
лв., които ще спестим на едно българско семейство за това, че ще плати на 
съответната детска градина за това детето му да бъде по-добре хранено, 
по-добре гледано и т.н., въпреки че основната тежест пак пада върху 
общината и върху държавния бюджет в тая насока. Никой не казва за това 
и не го повдига и не казва: „Браво, г-н кмете, за туй, че сте изготвили 
бюджет в тази насока!“ Никой не споменава тези думи. Само допреди две 
години бюджетът беше 230 милиона. Ако днеска бяхме дебатирали на 230 
милиона, при положение че имаме 169 милиона, ако не ме лъже паметта, са 
т.нар. делегиран бюджет, това са заплати на учители и т.н., какво щяхме да 
имаме да си говорим, уважаеми колеги?! Нищо. Нищо, просто нищо.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Просрочвате с една минутка, с молба да се ориентирате. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Да. Така че, в приходната част можем да кажем, че бюджетът в 

приходната част е изключително издържан. Издържан е и в разходната 
част. Да, основното… основните упреци бяха за това, че в 



здравеопазването, аз съм си отбелязал тука, водя си бележки, защото в края 
на краищата човек трябва да знае, когато иска нещо, трябва да знае откъде 
ще го вземе. От нито един от Вас, между другото, не чух да каже: От 
здравеопазването – да, вярно е, че спешният кабинет, Спешното отделение 
и хирургичното отделение са важни. Но от кое да вземе, кого да лишим от 
тези пари, защото бюджетът не е дядовата ръкавичка. Дайте да се 
разберем. Няма как от този бюджет да го направим по-голям и да обещаем 
нещо. Напротив. И председателят, и на членовете, и на управителите на 
ДКЦ-тата обяснихме, че предстоят програми, по които ще се стараем тези 
техни щения, които надвишаваха 4-5 милиона, ако не ме лъже, проф. 
Клисарова ще ме опровергае, желанията бяха толкова много и толкова 
много пари се искаха и те са належащи наистина, но все пак ние трябва да 
се съобразим с това, което имаме. Така че, понеже времето ми, за 
съжаление, председателят ми подсказва, че е ограничено…   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече отдавна… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
…бих могъл и този дебат съм готов да го водя и в комисиите след 

това и по отношение на възраждане за бизнеса, детските градини, 
демографския срив, и по отношение на инфраструктурата и кръстовищата. 
Между другото, това е един много интересен проблем, който беше 
поставен от заместник-кмета Иванов, по отношение на тези кръгови 
кръстовища, по отношение на облекчаване на трафика. Никой не знае 
например защо и колко време се чака на кръстовището на бул. „Левски“ с 
пътя за „Виница“, който отива нагоре. И т.н., и т.н.  

Така че, ние ще подкрепим бюджета, защото той е балансиран, както 
в приходната, така и в разходната част. Да, най-вероятно има какво да се 
желае, но затова сме ние, затова е администрацията през цялата година да 
направим възможно този бюджет и при наличие на други възможности да 
удовлетворим и други желания. Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Балачев!  
 
(…….. от залата, н.р.) 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Еми имаше реплика преди процедурата.  
 
(…….. от залата, н.р.) 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам да я оттеглите даже, просто молба много кратка. 

Наистина, да, заповядайте! 
 
Янко СТАНЕВ 
Съвсем кратичко. (………н.р.)… позицията на БСП. Аз съм 

изненадан да я чуя от г-жа, г-ца Тодорова. Около 30 години съм в тая зала, 
всеки път съм слушал за социалната политика точно обратното мнение, че 
гражданският сектор трябва да участва активно в реализацията й. Сега 
чувам за нещо подобно на одържавяване. Ще го разгледам внимателно 
въпроса, обещавам да Ви дам писмените позиции на Вашата партия, 
включително в периода 2003-2007, когато бяхме заедно с Вас съветници. 
Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Колеги, тъй като няма повече заявки за изказвания, 

очевидно и процедурата е безпредметно да я подлагам на гласуване. 
Подлагам на гласуване предложението за проект за бюджет за 2020 г. на 
община Варна. Режим на гласуване, колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

156-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 
52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 50 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., 
чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложения от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и  
№РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., Общински съвет – Варна: 
 
І. Приема бюджета на Община Варна за  2020  г. за приходите и разходите, 
както следва:                                                                                                 
  

(в лв.) 

1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:                                         383 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.: 
 

169 765 883 
 

 Неданъчни приходи за държавни дейности  619 560 

 Обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11  
                           

 
160 058 795 

 Финансиране на дефицита/излишъка/              9 087 528 

   



1.2. Местни приходи, в т.ч.: 
                                                          

213 934 117 

 Имуществени и други данъци                                                91 600 000 

 Неданъчни приходи 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС, в т.ч.: 
 
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:                                                                 

76 732 963 
 

/-17 264 160/:     
 
 

2 891 100: 
       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   
        

 232 400 
      - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи - § 31–13 
 

      
2 658 700  

              
  

 Трансфери между бюджети (нето) 
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)  
          

    
  /-5 784 730/ 
/-14 370 530/ 

 
   Временни безлихвени заеми, в т.ч.:    

 
-  предоставени заеми - /-4 313 009 лв./ 
 - възстановени заеми – 7 769 382 лв. 

   3 456 373 
 
      
       
 

 Финансиране на дефицита /излишъка/    59 408 941 
 
 
          

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       383 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          169 765 883 

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

 
213 934 117 

а/ за местни дейности                                                  197 999 855 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 15 934 262 

  
 

 

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр. №3/, в т.ч.:        
 

 383 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            22  861 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    4 240 000 
 Ф-я Образование                                                                154 021 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                            23 718 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          17 187 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      98 814 000 
 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                         29 464 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                            31 076 000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 319 000 
   
ІІІ.  Приема разходи по определени дейности и приложения/в лв./: 
  
 -  разходи по дейности по райони и кметства /Пр. №5/: 

          д.122 „Общинска администрация" 
          д.562 „Асистенти за лична помощ“  
          д.622 „Озеленяване“ 

        
 



          д.623 „Чистота" 
          д.629 „Други дейности по опазване на околната среда"     
          д.759 „Други дейности по културата“ 
          д.898 „Други дейности по икономиката“ 
 
- дейност 239“Др.дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.№5а/        

 - дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/      
         
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/ 
         

8 214 812 
 
 

 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, 
в т.ч.: - преходен остатък от 2019 г. – 9 029 100 лв.   /Пр. №7/     
                                                      

 
40 529 100 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите за 
транспорт по групи правоимащи /Пр. №9/ 

        
9 422 224 

- дейност „Други дейности по транспорта” за разходите за транспорт по групи 
правоимащи /Пр. №9/ 
      
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови и облигационни заеми /Пр.№12/: 
           

   Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на основание решение 
№1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет-
Варна /Пр. №12а/ 
 
   Разчет на разходи и обекти, финансирани с облигационен заем  на основание решение 
№ 1881-3-4(37)19.12.2014 г. на Общински съвет-Варна  /Пр. 12б/ 
 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на основание решение на 
Общински съвет – Варна № 1418-2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. №12в/ 
 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от ЕБВР, на основание решение на 
Общински съвет - Варна № 1030-2/Пр.23/21.12.2017 г.  /Пр. №12г/ 
 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален „Фонд градско 
развитие“АД и „Експресбанк“ АД(финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ ЕАД,  на основание решения на Общински съвет - Варна 1418-
2. I. от Протокол 36/19.12.2018 г. и 1418-2. II. от Протокол 36/19.12.2018 г.; заем за 
2020 г. на основание 1418-2. III. от Протокол 36/19.12.2018 г. и заем за 2020 г. на 
основание 1577-6.  от Протокол 39/24.04.2019 г. /Пр. №12д/   
    Разчет на разходи и обекти, финансирани с облигационен заем за финансиране на 
собствено участие по проекти, финансирани от оперативни програми на Европейския 
съюз и други инвестиционни проекти, на основание решение №1881-3-5/37/19.12.2014 
г. на Общински съвет – Варна/Пр.12е/ 
 

- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.№4а/ 
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/  35 594 729 
 
- дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ 
по §51 и §52   /Пр. №4б 1 984 314 
/без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“  
и ОП „Управление на проекти и озеленяване"/ 
 
- дейност 832 Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински  пътища / Пр. №4в/ 237 368 

 



ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 
функции и източници на финансиране по бюджета за 2020 г. в размер на 
62 901 121 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по 
оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в 
размер на 100 653 350 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр. №4, Пр. №34/. 

 
V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет на 
разходите, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“/Пр.№8/. 

VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
приватизационни сделки в размер на 1 933 549 лв., вкл. преходен остатък 
от 2019 г. –  703 549 лв. /Пр.№15/. 

 
VII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и 
чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - 
Варна приема Разчет за финансиране на капиталови разходи от целева 
субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, 
в размер на 2 658 700 лв. /Пр. №10/. 

 
VIII. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
IX. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл.34 от ПМС № 
381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. (Пр. №21)  

 
X. Приема лимит, програми, разчет за целеви разходи, субсидии и 

трансфери по бюджета:   
         1. Приема лимити за:        

1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи 
за основни заплати на служителите, съгласно чл.35 от ПМС № 
381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за  2020 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Кмета на Община Варна и на 
Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 



на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.89 от ЗДБРБ за  2020 г. в общ размер от 44 875 лв./Пр. №13/. 

1.3 Разходи за представителни цели в размер на 22 438 лв. на 
Председателя на Общински съвет – Варна като 1% от общия годишен 
размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.89 от ЗДБРБ за  2020 г. /Пр. 13/ 

 
 2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии по бюджета за 2020  г., както следва: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве и целеви субсидии по общинските програми /Пр. 
№22/ в т.ч.: 

2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“;  

2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” 2020 г. - целево финансиране в размер на 20 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.3. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” 
– 2020 г. - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии  и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

2.1.4.  „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ - целево 
финансиране в размер на 16 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“; 

2.1.5. „Профилактика на онкологични заболявания“ - целево 
финансиране в размер на 20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.6.  „Профилактика на женското здраве“ - целево финансиране в 
размер на  
20 000 лв. по §43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.7. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка“ - целево 
финансиране в размер на 12 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.8. „Детско дентално здраве“ - целево финансиране в размер на 15 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 



2.1.9. „Скрининг на очни заболявания“ - целево финансиране в 
размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.10. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

2.1.11. „Профилактика за рака на гърдата“ - целево финансиране в 
размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.12. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза“ - целево 
финансиране в размер на 36 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

2.1.13.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 
25 000 лв.  по  §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна. 

2.1.14. „Ранно откриване, превенция и профилактика на 
усложненията от диабета –  диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 10 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.    

2.2. „Социална програма на Община Варна за 2020 г.“ в размер на 3 
781 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 57 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ по /Пр. 
№16/.   

2.3. Програма „Спорт” – 1 661 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 1 241 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази 
за спорт за всички“  и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинствата“- 20 000 лв./Пр. №25/. 

2.4. Програма „Младежки дейности 2020“ - целево финансиране в 
размер на 815 960 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 5 000 лв. по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 21 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 390 600 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“, /Пр. №26/. 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ 2020 – 250 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 129 000 лв. по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 
№27/. 



2.6. „Социален туризъм“ 2020 г. - 21 000 лв. субсидии  по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. №28/. 

2.7. „Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на 
ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г.“ – 153 000 лв., в т.ч. 
субсидии в размер на 22 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“ и 63 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по образованието“ /Пр. №29/. 

2.8. „Програма на Община Варна за приобщаващо образование на 
деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение през 2020 г.“ – 55 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 
20 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 
№30/. 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
специалисти в Община Варна през 2020 г.“ – 115 000 лв., в т.ч. субсидии в 
размер на 5 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. №31/. 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 38 380 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 
№32/. 

 2.11. Програма „Международни и местни културни прояви за 2020 
г.“ – 3 514 675 лв., в т.ч. субсидии в размер на 1 000 375 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, 380 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ и 248 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. №24/. 

 2.12. Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен 
ансамбъл „Варна“ при народно читалище „Христо Ботев-1928“ за 2020 г. – 
100 000 лв. като дофинансиране по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в дейност „Читалища“ 
/Пр. №24а/. 

 2.13. Програма за паметниково, художествено-пластично и 
монументално изграждане на територията на гр.Варна – 212 800 лв. /Пр. 
№24б/. 

 2.14. Програма „Туризъм“ в размер на 4 203 779 лв., в т.ч. 166 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ /Пр.19/ 

2.15. Програма за проектиране на обекти, вкл. обекти - недвижими 
културни ценности по бюджета за 2020 г. - 2022 г. /Пр. №23/.  



 
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и 

трансфери, както следва: 
3.1. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 

основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ 
в размер на 200 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №2/;  

3.2. целева субсидия за лечебни заведения, в размер на 487 640 лв. по 
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, в 
т.ч. 107 640 лв. по решение на Общински съвет – Варна № 1588-
6/39/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен 
проект, по проект за кандидатстване във фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници“, изготвяне на проектно предложение и бизнес 
план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура 
за избор на изпълнител по проекта;  

3.3. целева субсидия за осъществяване на общински програми за 
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве – 2020 
г., разпределени по лечебни заведения, /Пр. №22/, както следва: 

-  на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 
Варна ЕООД /Спортен диспансер/ - 65 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

-  на Варненско дружество по детска ендокринология – 16 000 лв., по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на СБОБАЛ Варна ЕООД – 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р М. Марков“ /СБАЛОЗ „Марко Марков“ ЕООД/ - 33 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД - 20 000 лв., 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

- на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина“ - 
75 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 



- на „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД - 9 000  лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. 22/; 

-  на „Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски“ – 
Аспарухово – Варна” ЕООД - 4 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - 
13 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД - 19 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 -  на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД - 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на  „Дентален център I Варна“ ЕООД – 15 000 лв. по §43 „Субсидии 
и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
- 25 000 лв. по §61- 02“ „Предоставени трансфери“ (-) за програма 
„Зеленият двор на Варна“ /Пр. №22/; 

3.4. целева субсидия на „Съюз на хотелиерите“ в размер на 20 000 лв. 
за организиране и провеждане на конкурс „Най-добър млад хотелиер", по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. №19/;   

3.5. целева субсидия на „Съюз на хотелиерите“ в размер на 20 000 лв. 
за организиране и провеждане на конкурс „Най-добър млад аниматор", по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“/Пр.№19/;    

3.6. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и 
виноценителите в размер на 10 000 лв. за провеждане на национално 
изложение „Фестивал Вино и храна“, по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Да споделим Никулден“ в размер на 3 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.8. целева субсидия на Българската асоциация на ресторантьорите и 
хотелиерите за провеждане на туристическо изложение „Туризъм-експо 



дестинация Варна - 2020“ в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   

3.9. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 20 000 лв. по 
§ 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.10. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 15 000 лв. за организиране на празници на гроздолечението, 
виното и СПА терапиите с грозде и гроздови продукти в курорта „Св. Св. 
Константин и Елена" по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
икономиката“ /Пр. №19/;   

3.11. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 30 000 лв. за популяризиране на курорт „Св. Св. Константин и 
Елена в чуждестранни TV програми, по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.12. целева субсидия на Варненската асоциация на туристическите 
агенции в размер на 15 000 лв. за организиране на бизнес срещи с 
участието на Община Варна с представители на туристически пазари, по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.13. целева субсидия на Клуб на професионалните готвачи в размер 
на 10 000 лв. за организиране и провеждане на „На върха на ножа“ – 
кулинарно състезание за непрофесионалисти, по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   

3.14. целева субсидия на Съюза на екскурзоводите в България в 
размер на 3 000 лв. за честване на „Международен ден на екскурзовода“, 
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;  

    3.15. целева субсидия на народно читалище „Христо Ботев – 
1928“, гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл 
„Варна“ за  2020 г. в размер 100 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“ 
/Пр. №24, Пр. №24а/;    

  3.16. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61-02 „Предоставени трансфери“ в размер на 210 000 лв., 
както следва: за Театрално-музикален продуцентски център – Варна 
/ТМПЦ/  – 160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв. /Пр.24/;       



3.17. трансфери за Театрално-музикален продуцентски център – 
Варна /ТМПЦ/ за реализиране на постановки за участие в Международен 
музикален фестивал в размер на 80 000 лв. по §61-02 „Предоставени 
трансфери“ /Пр. №24/;   

3.18. целева субсидия, в размер на 215 000 лв. на църковното 
настоятелство на храм „Свети мъченик Прокопий Варненски“, както 
следва: в т.ч. 120 000 лв. за вертикална планировка, 95 000 лв. за вътрешни 
дървени врати, парапети - емпория и др., по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и 
други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;        

3.19. целева субсидия, съгласно решение на Общински съвет – Варна 
№1532-5 т.3.21. от протокол №37/30.01.2019 г., в размер на 70 000 лв. за 
Митрополитски катедрален храм „Свето Успение Богородично“ за ремонт 
на покрива и на отоплителната инсталация , по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;  

3.20. целева субсидия за джамията в район „Аспарухово“ в размер на 
4 875 лв. на основание решение на Общински съвет – Варна № 1289-
3/протокол 32/28.06.2018 г., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други 
разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;     

3.21. целева субсидия в размер на 150 000 лв., съгласно Наредба на 
Общински съвет  Варна за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна - за реализиране на 
проекти, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ /Пр. №2, Пр. №5/;     

3.22. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.22.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ 
ЕООД  в размер на  20 000 лв. по § 43 „Субсидии  и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І - Варна“ ЕООД  в размер на  20 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.3. по програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 
увреждания и проблеми в развитието”- целево финансиране на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Варна“ 
ЕООД  в размер на  25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 



трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.4. по програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - 
целево финансиране на Варненско дружество по детска ендокринология в 
размер на 16 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“; дейност „Други дейности по 
здравеопазване“/Пр. №22/; 

 3.22.5. по програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 
жлеза“ - целево финансиране общо в размер на 36 000 лв., разпределени, 
както следва: „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД - 
9 000 лв., „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД - 9 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД - 9 000 лв.,  „Диагностично - консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД - 9 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

3.22.6. по програма „Профилактика на женското здраве” -  целево 
финансиране на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД в размер на 
20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр.№ 22/; 

3.22.7. по програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка" 
- целево финансиране общо в размер на 12 000 лв., разпределени, както 
следва  - „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна“ ЕООД – 4 000 лв., „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - 
Варна“ ЕООД – 4 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД - 4 000 лв.,  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

3.22.8. по програма „Скрининг на очни заболявания"- целево 
финансиране в размер на 30 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна“  ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.22.9. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. на 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 
за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.22.10. по програма „Профилактика за рака на гърдата" - целево 
финансиране в размер на 25 000 лв. на „Диагностично - консултативен 



център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.11. по програма „Детско дентално здраве"- целево финансиране 
в размер на 15 000 лв. на „Дентален център I Варна“ ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“  /Пр. №22/; 

3.22.12. по програма „Ранно откриване, превенция и профилактика 
на усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 10 000 лв. на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ 
ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 3.22.13. по програма „Профилактика на онкологични заболявания" - 
целево финансиране общо в размер на 20 000 лв. на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков - Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 3.22.14. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 
6 малки проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване“ общо в размер на 30 000 
лв./Пр. №16/; 

 3.22.15. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на 
младежи, възпитани в институции и провеждане на беседи - пастирски и 
психологически въпроси“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
социалното осигуряване“ в размер на 20 000 лв./Пр. №16/; 

 3.22.16. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български 
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно 
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното 
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. №16/; 

 3.22.17. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 129 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/; 

 3.22.18. по програма „Спорт” – 1 241 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“ и 20 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“/Пр. №25/; 



 3.22.19. по програма „Младежки дейности 2020“  - 21 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 390 
600 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, 5 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. 
№26/; 

 3.22.20. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. №28/;  

 3.22.21. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 63 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 22 000 
лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №29/; 

3.22.22. по програма „Програма на Община Варна за приобщаващо 
образование на деца,  ученици  и студенти от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение“ – 20 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“ /Пр. №30/; 

3.22.23. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите специалисти в Община Варна“ - 5 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №31/; 

3.22.24. по програма „Международни и местни културни прояви за 
2020 г.“ – 1 000 375 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ и 380 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 248 000 по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“дейност 
„Други дейности по културата“ /Пр. №24/; 

3.22.25. целево финансиране на фондация „Човек на фокус“ по 
програма „Международни и местни културни прояви“ в размер на 30 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ /Пр. №24/; 

 3.22.26. по програма „Туризъм“ 2020 г. – 166 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. №19/. 

3.23. Упълномощава Кмета на общината да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

 
 4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет - Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, както следва за: 



4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 150 850 лв., в т.ч. 850 лв. 
преходни от 2019 /Пр. № 2/.  

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 238 660 лв., в т.ч. 78 660 
лв.преходни от 2019 г., /Пр. № 2/. 

Общо помощи по т.4.1. и т.4.2. – 389 510 лв. 
 4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 132 000 лв. в т.ч. 1 200 лв. преходни от 2019 г. /Пр. № 2, Пр. 
№ 16/. 

4.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 12 000 
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/.   

Общо помощи по т.4.3. и т.4.4 – 144 000 лв. 
4.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.  
 4.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 

дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 9 422 224  лв., в т.ч. 
210 000 лв. преходни от 2019 г. /Пр. №9/. 

4.7. Утвърждава преходен остатък на приходите от дарения за 
бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 162 617 лв. по 
§42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“ в местна 
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“ 
/Пр. № 2/.   

 
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2020 г. /Пр. № 19/. 
 
6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2020 г. /Пр. № 33/. 
 
7.Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси 

за водовземане на минерала вода за 2020 г. /Пр. № 17/. 
 

           8.Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета за 60 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за 
притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската 
дейност /Пр. №1, Пр. №2/. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2020 г. в размер 

на 33 056 439 лв., /Пр. №11/. 



 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2020 г. /Пр. №14/. 
 
XIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. №34 и Пр. №1/. 

 
XIV. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 
на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на Община Варна в размер на 
4 313 009 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр.№34 и Пр. №1/. 

 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 
2020-2022 г., съгласно приложение /Пр.№ 36/.  

  
XVI. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г., 
съгласно приложение /Пр. №20/. 

 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през  2020 г. в размер на 340 700 000 лв. 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г. в размер на 287 000 000 лв.  

 



XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.94 от Закона за 
публичните финанси, чл.8, ал. 5 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет - Варна определя разходи за изпълнение на дейности от 
местно значение за райони и кметства, които се финансират с 30 % от 
приходите от отдаване под наем на имоти - общински жилища, 
предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по 
Закона за общинска собственост /Пр. №35/.   

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2020 г. - до 94 958 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2020 г. до 161 791 000 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2020 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2020 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във 
връзка с чл. 4, т. 1 от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата 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 във връзка с решения № 1030-
2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№2/21.03.2018 г. на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Изменя свои решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№ 
28/ 21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за 
усвояване) за Транш 2 в следния смисъл: 

„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 36 
месеца от датата на подписване на договора за кредит.“ 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
Анекс към договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за 
възстановяване и развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение. 

 
XXII. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.40 от Закона за 



публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението 
на бюджета за  2020 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 
стипендии и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

здравните и образователни заведения 
 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10 000 лв. по §00-98 
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност „Превантивна 
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ /Пр. 
№2/.   

 
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
 XXV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на Община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

 
 XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл.84, ал.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2020 г. /Пр.№ 37/.  

 
XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за 



публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна: 

 - да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

 - да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет 

  - да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

 - в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7/№ 
14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 
им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети. 

 - възлага на Кмета на Община Варна функцията по изграждането, 
основния ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на 
открито в училищата и основния ремонт и реконструкцията на площадки 
за игра на открито и спорт в детските градини, включени в Разчета за 
капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. №4/ и в качеството на 
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи 
необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със 
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата и 
детските градини. 

 
   XXVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на 
Община Варна, както следва: 
          1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година: 
          1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност 
          1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите 

2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди 
         3. след извършване на промените, Кметът включва информация за 
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  

 



XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна: 
 - да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и от други източници  за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 - да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници на финансиране за авансово финансиране на европейски 
програми и проекти при необходимост. 
 - да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост 
при реализиране на програми и проекти. 
 - да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 
 - да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 
 

Резултати от гласуването: за – 31; против – 15; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 5, предложението се приема.* 

 
За протокола: Калин Михов – „за“, Анелия Клисарова – „против“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, имаме приет бюджет за 2020 г. Д-р Михов за 

протокола „за“.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…доц. Михов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доц. Михов, много се извинявам.  
Колеги, имаме приет бюджет. Проф. Клисарова за протокола 

„против“. Давам думата на г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани, на първо място искам да благодаря на 



всички, които подкрепиха бюджета на община Варна за 2020 г., защото 
това означава подкрепа на развитието на Варна. Убеден съм, че в този 
бюджет, и мисля, че всички го виждате, са застъпени и осигурени 
приоритетите ни, а именно образование, здравеопазване, социални 
дейности, култура, спорт, общо-взето всички сфери на социално-
икономическия живот, както и не по-малко важно е и налагането, в смисъл, 
че този бюджет дава една предпоставка наистина за спокойно, 
същевременно динамично развитие на града ни, и една предпоставка за 
налагането на новия икономически профил на Варна, в който вече имаме 
извървян немалък път, но това е профил, свързан с използването на 
потенциала на града ни на база на нашите университети и на база на 
младите образовани хора, които са истинският капитал на града ни; с 
привличането на инвестиции от по-високо технологичния сектор, с по-
висока добавена стойност, с развитието, ако щем, и на новата 
икономическа зона. Така че, чух естествено в хода на дебатите и доста 
екстравагантни тези. Общо-взето известно е, че в дълбоки мисли се давят 
предимно плитки умове. Но се радвам, че в крайна сметка бюджетът, 
бюджетът беше подкрепен от Съвета и вярвам, че на база на трите 
компоненти, които всъщност осигуряват макрорамката на бюджета, а 
именно местните приходи от местната икономика, активната ни работа по 
линия на европейските проекти и програми и съвместните проекти, които 
реализираме с държавата, сигурен съм, че в хода на годината тази 
макрорамка ще бъде сериозно увеличена.  

Така че, още веднъж благодаря за подкрепата, благодаря за 
подкрепата за развитие на Варна. Очаква ни много работа, така че 
продължаваме с това темпо, което сме демонстрирали и до момента.  

Още веднъж – благодаря и конструктивна работа оттук нататък.  
Благодаря Ви!  

 
Лидия МАРИНОВА 

 Колеги, продължаваме. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Да. Имате раздаден дневния ред на комисията по т. 4. Предлагам на 
вашето внимание проект за решение относно предоставяне на горива за 
календарната 2020 г. за нуждите на културните институти, ПК „Финанси и 
бюджет“ е дала положително становище на това искане. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения, съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
157-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



взема решение  за безвъзмездно предоставяне на гориво за отопление на 
културните институти за 2020 г. за 78 тона на стойност до 180 000 лв. 
(сто осемдесет хиляди лева), с цел тяхното подпомагане, както следва: 

  - Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона на 
стойност до 144 000 лв. (сто четиридесет и четири хиляди лева);  

  - Държавен куклен театър – Варна – 18 тона на стойност до 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лева). 

  Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-
филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2020 
г. 
 

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам ви на вашето внимание проект за 

решение относно вземане на решение за отпускане на финансови средства 
на Регионален исторически  музей – Варна за археологически обект 
„Княжески манастир „Света Богородица“, ПК „Финанси и бюджет“ дава 
положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам дадени заявки. Някой да иска 

думата? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
158-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат осигурени финансови средства в размер до 10 000 
лв. (десет хиляди лева) за археологически разкопки за обект „Княжески 
манастир „Света Богородица“ в рамките на бюджета на „Регионален 
исторически музей –Варна“ за 2020 г. - дейност 739 „Музеи и галерии с 
регионален характер“.     
 

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 

 
Лидия МАРИНОВА 
Заповядайте. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам на вашето внимание вземане на решение за 

отпускане на финансови средства на Настоятелството на  храм „Свети 
Никола“, находящ се на територията на висшето Военноморско училище 



„Никола Йонков Вапцаров“ във Варна, помните дебатите по него, ПК 
„Финанси и бюджет“ дава положително становище на това искане. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, не виждам заявки за изказвания. Някой да е пропуснал да 

иска думата? Не виждам, режим на гласуване. 
 
159-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 
лв. (тридесет хиляди лева) на Настоятелство на храм „Свети Николай“ 
при Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, с ЕИК 
176904635 за завършване на храм „Свети Николай“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 762 „Субсидии и други 
разходи за дейности по религиозно дело“, § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ от бюджета на Община 
Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава Настоятелството на храм „Свети 
Николай“ при Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, 
да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 
 

Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание вземане на 

решение за отпускане на финансови средства за обект „Пристройка на 
външния асансьор“ на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД, 
ПК „Финанси и бюджет“ е  дала положително становище на това искане. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Не виждам заявки за изказване…  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Има, г-жа Клисарова. 
 
Лидия МАРИНОВА 

 … да, да, проф. Клисарова, заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, искам само да 

потвърдя, че нашата група ще подкрепи абсолютно всички искания 



представени от комисията по финанси и бюджет, защото това са добри и 
изключително необходими мерки за съответните здравни лечебни 
заведения. Но още един път искам да подчертая, тъй като не стана ясно 
защо имам отрицателен вот по Бюджет 2020, искам да кажа, че ние 
общинските съветници от групата на БСП ще очакваме това, което беше 
обещано на комисията по финанси и бюджет, а именно: още 250 х.лв. за 
съфинансиране оперативно отделение на „Св. Анна“, още 70 х.лв. за АГ 
болница и по 700 х.лв. за Онкодиспансера. Ще кажете: „много“. При 23 
млн.лв., че трябва да дадем още милион и половина за здравеопазване на 
Варна, това е нищо от половин милиардния бюджет на общината. 
Здравните заведения, варненци и моите колеги го заслужават. Благодаря 
ви. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря, проф. Клисарова. Други изказвания? Не виждам. Режим 

на гласуване. 
 

160-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
управителя на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с рег. № 
РД20001609ВН/24.01.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет 
хиляди лева) на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  
ЕООД за изграждане на „Пристройка за външен асансьор към 
съществуваща сграда“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. 
Стаматов - 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. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение 



относно отпускане на финансови средства за закупуване на рентгенов 
апарат за Мултипрофилното спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – 
Варна“ АД, ПК „Финанси и бюджет“  дава положително становище. 
 
  Лидия МАРИНОВА 
  Благодаря, не виждам заявки за изказване. Някой да има желание? 
Няма. Режим на гласуване. 
 

161-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД20001836ВН/28.01.2020 г., Общински 
съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 330 000 лв. (триста тридесет хиляди лева)  на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 
за закупуване на рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение 
към „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ 
АД.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“  от бюджета на 
Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала на 
дела на Община Варна, чрез записване на нови акции, след проведено 
Общо събрание на акционерите. 
 

Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение 

за отпускане на финансови средства на Баскетболен клуб „Черно море 
Тича“ – знаете, дебатирали се го. ПК „Финанси и бюджет“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Д-р Митковски – 

първият по време бил първи по право, както казах, заповядайте. След това 
г-н Къчев – тоз път не можахте да изпреварите. След това г-н Атанасов. 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, естествено че подкрепям това 

предложение и ще гласуваме „за“ и не защото там един от ръководителите 
е наш колега, но имам и едно конкретно предложение, специално което 
предлагам да бъде разгледано на следваща комисия. Баскетболният клуб, 
както и да се е казвал през годините „Академик“, „Тича“, „Соловей соди“ и 
как ли не, най-вече според спонсора който е, заедно може би с хандбалния 
– двата спорта са по-различни като може би като тежест, поне за Варна, без 
да обиждам хандбалистите, разбира се – но баскетболният клуб през 
годините е може би единственият от отборните спортове, който е донесъл 
на Варна толкова много награди, шампионски титли, национални 
състезатели. Може да се каже че детско-юношеската школа е една от най-
добрите в България и много жалко е, когато тези деца стигнат до мъжкия 
отбор да захранват отбори като Ботевград и Самоков. Наистина, много 
жалко е това нещо. Затова аз ви предлагам в следващите комисии по 
финанси и бюджет, и по собственост, и по младежки дейности и спорт да 
разгледаме защото явно от доста години този отбор няма спонсор и така 
както е тръгнало, няма и да има. Този отбор това го има в други спортове 
примерно в Стара Загора, от този голям бюджет, който гласувахте, този 
отбор да стане общински и на общинска издръжка. Може да звучи малко 
еретично, но това го има в света, има го и в България. Жалко е, пак казвам, 
тази школа да захранва отбори от значително по-малки градове като 
нашия, да не говорим за бюджетите им. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Митковски. Г-н Къчев, заповядайте. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от групата на БСП ще 

гласуваме „за“ тази финансова помощ, инжекция която ще бъде дадена от 
250 х.лв. На комисия по младежки дейности и спорт изразих становище, че 
ще гласувам „за“ при едно условие – да е представен финансовия разчет, 
финансовия план. Представен е, но ще следя стриктно за разходването, 
особено в частта му за детско-юношеския спорт. Знаем, че над 90 % са 
състезателите по баскетбол на мъжката гарнитура на „Черно море“ и то са 
от детско-юношеския състав излезли. Както каза той, да не захранваме, 
това е въпрос на допълнителни коментари и обсъждания обстойно дали ще 
бъде общински или не този отбор, защото могат и други отбори да искат да 
бъдат общински. Не знам докъде ще продължи община Варна с 
финансирането на такива отбори, но така или иначе, за да стане това нещо, 
ние трябва да имаме детско-юношеска спортна школа във всичките 
клубове, които се подпомагат и се толерират, така да се изразя, дейността 
им от нашата дейност на общински съвет. Така че, трябва да насочим 



усилията си особено в комисията „Младежки дейности и спорт“ и всички 
останали да ни подкрепите да развиваме детско-юношеския спорт и вече 
едва след това да се види плода на нашите деца, на варненските деца в 
мъжките гарнитури. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Къчев, съгласявам се напълно с Вашите думи. Г-н 

Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, учудвам се че някой не попита, 

както и на комисията, какви са финансовите резултати на този отбор, какво 
е финансовото му състояние, колко пъти е фалирал… няма значение. То 
явно се пита само за определени неща. Така. Варна няма само баскетбол. 
Има и волейбол, има и футбол, има и плуване и всички други спортове. 
Ако сега в момента се отпускат тези изключително много средства /това са 
250 х.лв./, то тогава оттук нататък всеки един, който си представи обаче 
финансовия отчет, защото на комисията това не беше представено, а по-
късно беше представено това нещо и незнам как се даваше това 
положително становище без да има финансови отчети. Да не говорим че с 
колегата говорихме, че става въпрос за сезон 2019 – 2020. Тя 2019-та 
изтече. 2020-та е вече. Погледна ли го някой това нещо? Кое е това 
финансиране? За къде точно? Че той половината сезон го няма. А говорим 
за целия сезон. И оттук нататък, залагайки и приемайки тези средства, 
община Варна и бюджета нямат право да откажат средства на нито един 
спортен клуб, защото тук чухме чак предложение за общински клуб. Ами 
дайте да направим общински клуб по футбол, да направим по волейбол, 
навсякъде, всички спортове да ги направим… И после, да излизаме на 
трибуната тук, както колегата преди малко каза, и да критикуваме бюджета 
и да си говорим куп глупости, а после да предлагаме да правим 
финансиране и да създаваме общински отбори. Това просто е безумие. 
Така. Сега гласуваме ли това с тази огромна сума, незнам на следващото 
предложение на който и да е от клубовете, в който и да е спорт, поиска и 
му се откаже – с какви мотиви ще бъде отказано. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Всяко едно предложение подлежи на отделно 

обсъждане, съответно на отделно решение.  
 
Христо АТАНАСОВ 
….специално за тези неща… 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлежеше. В ПК по младежките дейности много сериозно 

обсъждане се направи по темата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
…като нямаше финансова… и как подлежеше? Това искам да 

разбера. Как, след като я нямаше, беше поставена на обсъждане… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На самата комисия бе предоставено. 
 
Христо АТАНАСОВ 
……………….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами никой не я е поискал да я обсъжда. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако разрешите, г-н председател, действително, колегата Атанасов е 

прав, той донякъде…, в смисъл той наистина поиска такъв финансов отчет. 
Такъв финансов отчет беше предоставен. Беше обяснено, че всъщност 
сезона по баскетбол е есен-пролет, нали така беше, а всъщност тази помощ 
ще се ползва за цялата година, т.е. за пролетта на 2020-та и за есента на 
2020-та. Там имаше разчети, свързани с /и мисля, че по-голямата част от 
тях/ бяха свързани с детско-юношеската школа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Колеги, няма други заявки за изказване. Чухме аргументите, 

повечето „за“. Искате думата ли, д-р Евтимов? Заповядайте, не е излязла 
просто в системата. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Аз също мисля, че това, което каза г-н Атанасов е много правилно. 

Варна наистина има страшни шампиони и в гимнастиката, и в гребането, и 
в какво ли не, и олимпийски шампиони, а само за този клуб да се вземе 
решение, мисля че не е правилно и съм абсолютно съгласен с г-н Атанасов, 
че ще има големи проблеми оттук нататък. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Евтимов. За да внеса малко яснота по въпроса - 

колеги, в годините сме помагали на различни клубове. Знаете, миналата 
година остра нужда от финансови средства поради недостиг, имаха 
„Спартак“ – Варна. И ние помогнахме. Това беше жест към един от 



спортовете. Тази година от средства се нуждае баскетболният клуб. По 
отношение на другите спортове, ами общината ежегодно помага. Ние не 
можем да кажем, че по никакъв начин не помага. Има изключително много 
финансови средства се отпускат на различни спортове. Изключително 
много бази се дават на различни спортове. Да, те не са достатъчни. Аз не 
казвам, че са достатъчни. Да, разбира се, аз като съветник ще подкрепя 
всяко едно разумно предложение и според нашите финансови 
възможности, да подпомогнем всеки един клуб в нужда. Особено такива, 
които са имали резултати и които са част от спортната история на града ни. 
И повечето от вас съм сигурен, че ще го направят, както са го и правили до 
момента. И такива решения сме ги взимали в интерес на истината 
единодушно, без всякакви политически пристрастия. Д-р Митковски, 
реплика на г-н Атанасов. След това Мартин Златев – изказване. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Това е просто начин да взема думата, няма да ви репликирам. Тези 

средства, които ги отпуснахме и днес, т.е. ще ги отпуснем днеска и това, 
което дадохме на „Спартак“ миналата година, но особено това, което 
даваме днеска, ние ги даваме за оцеляване на клуба. Ако си спомняте 
тогава, когато разглеждахме въпроса за „Спартак“, аз отново тогава 
повдигнах същия въпрос, защото тях аз и сега не виждам кой ги издържа. 
Със сигурност, няма как феновете да издържат клуб. Поне сериозен клуб. 
Защото не става въпрос за… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има, но не в България. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…е, пак не го издържат феновете… защото общината помага и по 

друг начин. Например предоставянето на спортна зала също не е малко. Но 
пак казвам, това става дума за оцеляване на този славен в миналото клуб, 
който на всичкото отгоре му трябва не чак кой знае колко много, за да 
може да довърши това, което прави. Самите колеги тук казаха колко деца 
тренират в различните възрастови групи на… и момчета, и момичета, и т.н. 
Затова ви направих аз това предложение не по някакъв там… Ясно е, че 
сигурно и други клубове ще искат, но сега баскетболният мъжки клуб на 
„Черно море“, както се казва в момента „Черно море Тича“ е едно, 
останалите са други. Да не смесваме пък и индивидуалните спортове. Там 
е съвсем друго нещо. 

 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Златев, поддържате ли заявката? Разбрах, да… 

Колеги, поради изчерпване на заявките на изказване, подлагам проекта за 
решение на гласуване. 
 

162-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 133 ал. 2, т. 2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Варна взема решение 
да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 250 000 лв. (двеста и 
петдесет хиляди лева) на Сдружение с нестопанска цел за обществена 
полза „Баскетболен клуб „Черно море - Тича““, ЕИК 177029421 за 
сезон 2019-2020 г. на мъжки представителен отбор и детско – юношеска 
школа на „Баскетболен клуб „Черно море - Тича““. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 
2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
Баскетболен клуб „Черно море - Тича“ да представи отчет за разходването 
на отпуснатите средства. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов, искате ли думата?... Заповядайте. Момент, момент, 

заявка има от колегата Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не е отрицателен вот. Просто беше преди това реплика, но 

системата не го отчете. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Системата не го отрази. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, не говорим за това дали да дадем 

пари на един или на друг отбор. Казвам, че всеки един, който е пожелал, 
трябва да бъде тогава удовлетворено желанието му. И не говорим тук 
индивидуални или групови. Какво значи, сега ще ги делим на 
индивидуални и групови ли? Нито баскетбола, нито волейбола, 
плуването… да ги изреждаме ли… гимнастиките, да не са индивидуални? 
Значи, оттук нататък обаче, нали, много ще се радвам, г-н Митковски, да 



не критикувате бюджета в тази му част и да се отпуснат пари за всички 
спортове, които желаят - дали да оцелеят или да се развият - това е в 
крайна сметка идея, която за спорта ще подкрепите и няма да критикувате 
по този начин бюджета. Колкото и пари да са. Много ще се радвам, защото 
тук чух едни други думи от вас, вярно по други пера, но те са и свързани с 
и спорта. Защото, ако отделяме повече пари за спорта, можем да отделяме 
по-малко пък за здравеопазване. Или? Прав съм. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте, г-н Балачев, имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Чакам някой да не ни изненада с реплика, дуплика и т.н.… Така, 

предлагам ви, уважаеми колеги, проект за решение относно отпускане на 
финансови средства на Ездови клуб „Ангард“, ПК „Финанси и бюджет“ 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
163-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6 000 
лв. (шест хиляди лева) на Ездови клуб „Ангард“ за провеждане на 
спортни турнири по случай Тодоров ден и Републикански турнир по 
прескачане на препятствия.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 
2020 г. 
Общински съвет – Варна задължава Председателя на Ездови клуб „Ангард 
да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 
 

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
За протокола: Огнян Къчев – „за“ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение 

относно предоставяне на абонаментни карти за целия градски транспорт за 
нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“, става дума за 5 бр. 



безплатни карти по искане на дружеството на инвалидите, ПК „Финанси и 
бюджет“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения, колеги, по проекта за 

решение относно картите за нуждите на Дружеството на инвалидите. Няма 
такива. Режим на гласуване. 

 
164-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия 
градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 
 

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колега. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, имам процедурно предложение следващите 65 

проекти за решения, тъй като са с една и съща тематика… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Шест. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… едно, две, три, четири, пет, шест – да, става дума за медийното 

отразяване дейността на община Варна и общински съвет – Варна – да ги 
гласуваме анблок. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Николова, по процедурата ли е изказването Ви? Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
От името на „Демократична България“ категорично сме „против“ 

това да се гласува анблок, всяка медия трябва да се разгледа една по една. 
Гледаме тук конски клубове един по един, мисля че медиите също 
заслужават. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не са конски клубовете, моля Ви се…недейте…  
Други мнения, колеги? Г-н Златев, по процедурата ли? Да, 

заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, въпросът с медиите стои доста 

сериозно и всеки тук в момента се чуди от управляващите как да гласува. 
Да, вече ми е ясно, защото на комисията се гласува по определен начин. 
След това обаче в комисията по бюджет се гласува по различен начин. 
Така беше на предното, т.е. повлияно е по някакъв начин да може да се 
гласува. Аз нямам против нито една медия. Не искам да се гласува анблок. 
Всеки си има свое предпочитание. Но дали е правилния начин, това на 
комисия го обсъждаме, кой колко пари иска защото трябва да ги иска, кой 
какви пари влага в самите си предавания. Така че, гласовете ще покажат 
коя медия да бъде. Аз съм против анблок, всяка поотделно да се гласува и 
молбата ми е за догодина това, което вие предложихте, че нямало време на 
комисията по бюджет, ако трябва да се направи един бюджет „Медии“ и 
оттам да се финансира от комисията, която конкретно, а не да се вземат 
политически решения. Тук трябва да се вземе експертно решение, кой 
какво влага. Това са търговски дружества, които ние ще подпомагаме в 
момента.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля Ви, по същество. 
 
МАртин ЗЛАТЕВ 
Да… Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз благодаря, че споделихте моето предложение от комисия. Аз след 

малко щях да го кажа. Разбирам, че по процедурата сте „против“. Г-н 
Костадинов, по процедурата, нали?  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, смятам че не е редно тази процедура да бъде 

подкрепена, поради следната много проста причина. Имаше 14 



предложения за финансиране. И то тези, които бяха гледани само на 
комисията по култура. Отделно това се гледаха още допълнително 
предложения, доколкото си спомням в другите комисии. В крайна сметка 
сега предстои да се гласуват шест. Редно е ние, като общински съветници 
да научим, защото на комисия по култура не бяхме уведомени първо, по 
какви критерии е взето решение за едната или за другата да бъде 
подкрепена по оферта съответно, защото имаше абсолютно идентични, 
почти огледални оферти. В крайна сметка едната е подкрепена, другата не. 
Медиите определено не са еднакви. Те са различни. Не можем да слагаме 
абсолютно всички под един общ знаменател. Това е много голяма грешка, 
която ще се направи, ако се предприеме този ход. Може би ще спести 
време определено, но в крайна сметка ние сме общински съветници, на нас 
това ни е работата. Наблюдават ни граждани. Харчим, или ще вземем 
решение за харчене на стотици хиляди левове в този случай. Въпросът е 
много, как да кажа, щекотлив, така че наистина призовавам да се гледа 
всяка една точка поотделно. Аз няма да подкрепя, и групата на 
„Възраждане“ няма да подкрепи тази процедура, но призовавам също така 
и мнозинството, нека да уважим хората, които ни гледат сега тук и да не 
претупваме въпроса. Медиите и въпросът за тяхното финансиране е 
жизнено важен за това дали имаме свободно демократично общество или 
не. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз разбирам съображенията, които и тримата колеги изразиха, но не 

виждам пречка да се поставят въпросите, по всяка една отделна медия 
дебата по комисии мина в един и същ порядък. Правните основания на 
решенията са в един и същ порядък. Въпросите, които искате да поставите, 
разбира се, по отношение на всяка медия ще бъдат поставени. Тук няма да 
коментираме медиите в цялост. Няма пречка поотделно всяка една медия 
да се коментира. Никакъв проблем няма. Или, другото, може би е че 
желаете да подкрепите определени медии, а определени не искате. Ами 
кажете го този аргумент. Да, кажете го. Но дебат по всяка конкретна медия 
ще има. Дори и да се гласува анблок, нали, да се приемат. Разбирам. 
Трябваше просто да кажете ясния и точен аргумент за това. А не аз да го 
казвам, вместо вас. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…………….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, колеги, ако желаете, аз ви предлагам следното нещо: да ги 

гласуваме поотделно, но да направим дебата общ, в смисъл такъв – по 
всяка… има множество аргументи, които са едни и същи по всяка точка, 



които се изразиха. За да не ги слушаме в шест точки едни и същи 
аргументи, това ми е идеята. Да направим общ дебата, после шест отделни 
гласувания. Ако сте съгласни, подлагам на гласуване промененото 
процедурно предложение. Режим на гласуване. 

 Да помоля за съдействие за таблета на г-н Балачев. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, откривам дебатите. Имате думата, по всяка една от шестте 

точки. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако разрешите, г-н председател, само… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Понеже дебатите ще бъдат очевидно в насока как се стигна до тези 

шест предложения да бъдат утвърдени от комисията по финанси и бюджет, 
да – прави са колегите, имаше дебати в различните комисии. Комисията по 
култура се събира няколко пъти, мисля два пъти се събира да дебатира на 
тази тема. Но ако трябва да върна лентата назад, всичко започна от това, че 
едва ли не бяхме обвинени или по-точно вносителите на бюджета бяха 
обвинени в това, че едва ли не са купили всички медии във Варна. Оттам 
тръгна дебата за това, че очевидно такава идея няма и се премина на 
варианта да се прегледат кои медии са със сравнително  най-голяма тежест 
в обществото във Варна. Да, Костадинов е прав. Една телевизия има, 
въпреки че аз за нея няма да гласувам по обясними причини и там нямаше 
спор, и двете комисии бяха с пълно мнозинство. По отношение на 
останалите медии се стараехме да преценим до колко и какъв диапазон от 
зрители, слушатели, читатели и т.н. имат, за да можем да обхванем 
максимален брой хора, които да се запознаят с това, което община Варна и 
общински съвет – Варна прави. Така се стигна всъщност до тези шест 
номинации, които бяха утвърдени на комисията по собственост и 
стопанство. Най-вероятно това не е най-доброто, което е вземала 
комисията и то сега подлежи отново на дебат и евентуално на гласуване, 
ако считате, че има нещо по-различно от това. Но, нека да сме наясно, че 
всички се обединихме върху това, което каза председателят Балабанов, че 
за догодина такова нещо няма да има. Т.е. догодина в бюджета ще бъдат 
заложени едни средства и всяка една медия ще кандидатства с определен 



проект в рамките на този бюджет. Т.е. номинацията, ако мога така да кажа, 
ще бъде съвсем различна от това, което правим сега, защото този дебат 
възникна в 99-тата минута, бих казал. Това е моето обяснение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Мога ли да направя едно кратко уточнение по темата, 

като цяло. Да, ще направя такова предложение за следващата година, било 
то в отделен фонд да се създаде, с отделни правила, било то като 
направление към фонд „Култура“ отново с отделни правила за 
кандидатстване, с отделно перо във фонда, отделен бюджет и ще предложа 
на вашето внимание ние да имаме правото само и единствено да 
определяме общия размер на бюджета. Експертна комисия, избрана от 
общинския съвет ще има право да преценява кои медийни проекти да 
бъдат финансирани и кои не, на принципа на който се финансират 
различни други културни прояви. Разбира се, ако има други предложения, 
ще се радвам да ги обсъдим за финансиране и т.н. Но това ще бъде дебат в 
едно малко по-късно време. По отношение на това, което в началото се 
загатна от колега по отношение на Балетния конкурс и връзката му с 
финансирането с медиите ще ви кажа следното, по отношение на Балетния 
конкурс: община Варна за всяко едно издание на конкурса е изпълнявала 
ангажимента, който е поела финансов и не само, и логистичен аспект, като 
осигуряване на сцени, осветление, озвучаване и т.н. Най-отговорно ви 
заявявам, че през тази година за този проблем аз разбрах от медиите. Нито 
един член на ръководството на фондацията ли, сдружението ли, което 
организира конкурса, не се обърнал към нас нито писмено, нито устно, по 
какъвто и да е начин. Аз разбрах от медиите. По тази причина аз ще 
отправя критика към това ръководство, че не е редно през медиите да 
водим някакъв диалог и то особено ние, с нас, които сме един добър 
партньор в годините и които винаги сме помагали на конкурса. И сме си 
изпълнявали ангажиментите във всяко едно отношение. Въпреки това, 
стартирахме разговори с държавата и ни увериха, че е много вероятно да 
бъде осигурено от тяхна страна цялостно финансиране на конкурса и той 
да се проведе. Ако това ръководство, към което пак казвам няма да спестя 
своите критики, се бяха обърнали към нас, можеше да ги посъветваме поне 
примерно да пуснат билетите предварително в продажба и да им 
съдействаме да си набавят предварително този приход, от който сега 
страдат, като недостиг. Така че, това е по темата с конкурса, която се 
постави в началото. Конкурса, най-вероятно, на 99 % ще се проведе, дали 
формата на финансиране ще е от общината, източника или не, това е една 
друга тема, но не бива да поставяме нещата на една плоскост. Г-жо 
Николова, имате думата, ще помоля по всички проекти да направите 
коментара си. Ще помоля по всички предложения да направите коментара 
си… 



Стела НИКОЛОВА  
Да, набързичко ще бъде, обобщено. Уважаеми колеги, аз присъствах 

на комисията по култура и духовно развитие, където се разгледаха съвсем 
обстойно предложенията за медийно финансиране на определени медии. 
Там се изказаха доста съображения, но виждам че има промяна в 
становищата от комисията по култура и духовно развитие е предложила 
едно, а пък в комисията по бюджет и финанси е гласувано друго, даже се е 
наложило три пъти прегласуване на определена оферта. Аз мога да кажа 
само следното: както г-н Атанасов има опасения, че спортните клубове 
догодина могат да кандидатстват всички, това се видя тази година с 
медиите – 14 оферти. Сумата, която се отделя за медии никак не е малка, 
мисля че е над 200 хиляди. И ние с тези 200 хиляди можем да направим 
много по-смислени неща, отколкото да финансираме особено варненски 
сайтове, включително и сайтове с национален обхват - това е моето мнение 
и на моите колеги, защото смятам, че работата на варненските сайтове е да 
отразяват какво се случва в града ни, а националните сайтове ще отразят 
какво се случва във Варна, ако то е добро или заслужава да бъде 
отбелязано. Ние буквално вземаме варненци за мисирки. За съжаление… 
Да. За съжаление, премиерът сравни журналистите с мисирки онзи ден, но 
аз смятам че гласувайки по този начин, варненският общински съвет 
захранва варненци като мисирки. Угоява ги с някакви положителни 
новини, като в миналогодишните отчети на медиите трябва да ви кажа, че 
има фрапантни истории с още по-фрапантни цифри. За какво сме платили 
ние, всъщност варненци са платили, ние сме разрешили да ги хранят. Това 
не са новини, извинявайте. Работата на общинския съвет и работата на 
администрацията могат да бъдат отразени и трябва да бъдат отразени от 
варненските сайтове, ако заслужаваме. След като не заслужаваме, няма да 
ни отразяват. Но да им даваме пари, за да хранят населението с 
положителни новини, понеже работа, работа, работа и видими резултати… 
Значи, или резултатите са видими, или не са видими. Няма нужда варненци 
да плащат, за да ги виждат през медиите. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, имате думата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, колеги, уважаеми съграждани, моделът за 

финансиране на медиите по този начин е порочен. Защото едно е да се 
сключват рекламни договори, каквито рекламни договори, между другото, 
медиите са сключвали през годините назад много и не само тук във Варна, 
разбира се имаме и национални медии, които сключват с национални 
институции, с министерства и т.н. и т.н. Съвсем друго е обаче, когато 
говорим за медийно отразяване. Аз на комисията по култура, когато бяха 



гледани по-голямата част от тези договори, зададох следния въпрос, на 
който не получих отговор. И сега пак ще го задам. Договора е за медийно 
отразяване, той не е за реклама – нека да отбележим – той е за медийно 
отразяване. И във всяка една от офертите е описано акуратно и точно какво 
предстои: толкова и толкова публикации, интервюта, видеа на живо…, в 
зависимост вече от начина, по който самата медиа работи. Какво правим 
обаче, ако примерно хипотетично не сключим такива договори с тези 
медии? Означава ли това, че те няма да отразяват дейността на общината? 
Въпросът е логичен, замислете се. Имаме договор за медийно отразяване, 
те ще ни отразяват. Нямаме договор, няма да ни отразяват. Така ли е 
действително? Ако общината си плаща, за да се отразява, това означава че 
общината влиза в ролята на политическа партия по време на 
парламентарни, местни, евроизбори, президентски избори. Когато, според 
закона, за да те отразяват, трябва да си плащаш. Така е според закона. И е 
редно. Само че в момента ние не сме в предизборна кампания. А и 
общината не е партия. Кому е нужно това? Забелязва се, че има медии, 
които са много популярни във Варна. Няма да ги споменавам, не искам да 
ги противопоставям една на друга медиа, но едни от най-популярните 
медии във Варна ги нямаше в списъка не просто като кандидати, не като 
отхвърлени, въобще ги нямаше като кандидати. Просто са преценили ,че 
не им е нужно финансиране от общината, за да отразяват дейността на 
общината. Чест и почитания на такива медии. Такъв е правилният 
журналистически стандарт. И така смятам, че би трябвало да разсъждават 
и всички в този бранш, журналистическия. Същевременно имаше медии, 
които са идентични, една на друга, две национални радиа кандидатстваха 
за почти едно и също нещо, с почти едни и същи пари. Разликата беше в 
рамките на 1000 лв. Едното национално радио получава финансиране, 
другото не. Защо? Това е следващият въпрос. На каква база е преценено, 
при условие че и двете са национални радиа, и двете имат еднаква сфера на 
обхват. На практика няма разлика. Но за общинската администрация и по-
скоро за мнозинството в общинския съвет, защото това е решение, което в 
крайна сметка е на общинския съвет, явно има разлика. Аз искам да 
разбера каква е тя. На следващо място, има една медия вътре в списъка, 
която е с откровени пристрастия по отношение на ГЕРБ. Една от тези 
всичките. И другите имат своите пристрастия, нормално е в крайна сметка, 
няма безпристрастни хора, за съжаление медиите през последните години 
повече или по-малко се превърнаха в партийни радиоточки, но така или 
иначе се опитват да спазват някаква да кажем политика на еквидистанция 
или равноотдалеченост от всички политически субекти, които коментират. 
Но има една от тези медии, които сега са предложени за гласуване и която 
е с много ярки про-ГЕРБ симпатии. И в това няма нищо лошо. Те са си 
частна медия, могат да симпатизират на когото си искат. Но лошо е когато 
управляваната от ГЕРБ община им дава пари. Това вече събужда опасения 



и подозрения за купуване действително на тези медии. Начинът тези 
опасения и подозрения да бъдат разсеяни е просто като не се осъществи 
това финансиране. Защото няма как да не се съгласим всички, че през 
последните години самият обхват на медиите в класическия смисъл на 
думата се променя. Голяма част от хората вече се информира повече от 
фейсбук страницата примерно да кажем на кмета, която е с много голям 
брой харесвания, която има активност вътре в нея, пускат се редовно 
всякакви неща,отколкото от самите медии пряко. Има ли нужда от още 
медии, които да пишат допълнително освен харесванията във фейсбук 
страницата „Браво, кмете“ на всяка една публикация. Не мисля, че имаме 
нужда от това. Като казвам „имаме нужда“ имам в предвид общината, 
защото договорите са за отразяване на общинската администрация, на 
нейната работа и на общинския съвет, също така. Не смятам, че тази 
практика, която в момента се въвежда ни води в добра посока. Смятам, че 
тази практика, на практика унищожава българските медии. В конкретния 
случай, варненските медии, доколкото са останали такива. Слава Богу, има 
все още. Но искам дълбоко да се замислим, защото в този случай на 
практика ние унищожаваме едно много важно разделение между властите. 
Медиите са четвъртата власт, или поне би трябвало да бъде. В момента, в 
който те започнат да получават от изпълнителната, в нашия конкретен 
случай общината, те се превръщат в зависими от тази власт. Как можем 
ние да сме сигурни, примерно да кажем, че медията ще бъде обективна, 
ако примерно получава пари от общината? Всички знаем, че няма как да 
стане това. И такива са фактите. Нека да си ги кажем. Няма нужда да 
лицемерничим. Това е положението. България не случайно е на 112-то вече 
място по свобода на словото, заради подобен тип практики. А сумата 
никак не е малка, това са повече от 200 х.лв. Смятам, че е редно, разбира се 
гласуванията ще бъдат поотделно, така е редно, смятам, че е редно 
наистина много внимателно да подходим към всяко едно от гласуванията и 
да преценим искаме ли действително да направим тази много лошо услуга 
на варненските медии. Защото това е лоша услуга, която ще им се направи. 
Отделно от това, че оттук насетне аз бях поставил въпроса на самата 
комисия по култура и беше взето решение да бъде прехвърлено към 
комисията по правни въпроси, ако ще се сключват такива договори, оттук 
насетне в материалите които съответната медия пуска, да пише че това е 
платена публикация по договор еди-кой си с община Варна на стойност 
еди-колко си лева. Това е редно и логично, изисква го и Етичният кодекс 
на българските журналисти. Има медии, които получават финансиране от 
най-различни организации и го правят. Аз не харесвам някои от тези 
медии, не ми харесва начина, по който те пишат, но ги поздравявам за 
това, че все пак имат тази чест да си сложат наистина източните на 
финансиране, за да стане ясно, че в крайна сметка тяхната позиция не е чак 
толкова безпристрастна и отразяват определени виждания.  



… Да, благодаря, приключвам. Това решение, което беше взето на 
комисията по култура и което трябва да се гледа от Правната комисия е 
много важно също така, защото все пак една част от тези предложения, 
най-вероятно ще минат. Въпроса е обаче все пак, оттам насетне 
гражданите да знаят. Четат ли примерно да кажем хипотетично някакъв 
сайт, хайде пак да не споменавам имена, че не искам, да знаят, че този сайт 
просто получава пари от общината. И като видят публикация в стил 
„Браво, кмете“ и „Ура, да живееш“, да знаят че не е може би на 100 % 
безпристрастна тази публикация. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имаше заявка за изказване от представител на медия. Ще кажа само 

две неща от вашето изказване, с които не съм съгласен. Първо, по 
отношение на това, което казахте – сравнението с предизборната кампания 
и платените публикации и в другото време, когато сме извън предизборна 
кампания. Не бива да се прави такова сравнение, защото в предизборна 
кампания публикациите, съдържанията и заглавията на материалите, които 
се публикуват и са платени, се определят от лицето, което е платило. В 
настоящия случай никога община Варна не си е позволявала, нито аз, като 
председател на съвета, да възлагам на медия да ми отрази определено 
съдържание, включително и такова с определено от мен заглавие. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз не казвам, че Вие…………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…нали, така че трябва да направим това разграничение. И още едно 

нещо, само ще си позволя да кажа, готов съм за всяка една от тези медии 
да седнем извън сесия имам в предвид, на една среща и да ви покажа, че 
няма такава медия, която да публикува единствено позитивни новини за 
ГЕРБ, както се изразихте. Няма такава от тези шест. Готов съм да седнем и 
да ги обследваме. Сега да не отваряме сайтовете, гледаме има ли 
позитивни, има ли негативни новини. Готов съм. Готов съм и ще се радвам, 
мога да се обзаложа даже.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… „Нова Варна“ – „Нова Варна“, сядаме, отваряме „Нова Варна“ и 

броим, съгласен съм… 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Кога? …………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…ами след сесията, готов съм, да. Заповядайте, г-жо Атанасова. 
 
Нася АТАНАСОВА 
Добър ден. Г-н председател на общинския съвет, госпожи и господа 

общински съветници, колеги, по отношение г-н Костадинов беше много 
прав в някои от представените факти, но искам да отговоря. Първо, ние от 
8 години имаме договор с община Варна и именно поради тази причина 
подлежим на мониторинг по най-добрия начин. Т.е. всеки присъстващ в 
залата може да провери и да забележи, че през годините няма нито един 
председател на комисия или общински съветник или администратор, човек 
от администрацията на община Варна, който да не се е изказвал и да не е 
намирал поле за изява във времетраенето на предаването „Европейска 
Варна“, за което става въпрос и което е предмет на гласуване днес. Освен 
това, тук не става въпрос да си плащаме дали ще отразяваме или няма да 
отразяваме новини. Напротив. Именно новините ние отразяваме. И тъй 
като една новина е с продължителност около минута и половина /говоря за 
телевизията, тъй като аз съм от името на телевизията/, а има теми, които би 
трябвало да се разглеждат много по-пространствено, много по-обширно 
именно поради факта, че дотук виждаме дебатите между отделните 
политически представени лица. Именно затова е предаването, за да може 
да се видят и две, и три гледни точки по дадена тема. Да, може да се 
допълнят някои правила от община Варна, така че да са запазени правилата 
на всички политически представени групи, да могат да имат достатъчно 
равнопоставено поле на изява – това е ОК, но аз мисля, че това максимално 
го правим. Освен това, много е важно действително, публиките до които 
достига всяка медия. Аз твърдя, че нашата медия успяват да достигнем 
максимално широк брой зрители и не само. Защото освен в телевизия 
„Черно море“ абсолютно същия формата на предаването е на страниците 
както на вестника, така и на информационна агенция „Черно море“, която 
има между 900 и 100 хиляди импресии на ден и милион и осемстотин на 
месец, което е изключително важно и има значение. Освен това, ние 
работим със социални медии и групите в социалните медии, където 
разпространяваме също така тематиките, които са разглеждани в 
предаването. Също така, нашият сайт е много четен и гледан извън 
страната, както в Европейския съюз, така и в Русия, Щатите и Канада, 
което е изключително важно, защото това е реклама за община Варна и 
работа и дейността на община Варна. Бих искала да отговаря на въпросите, 
които най-често са поставяни тук, но в никакъв случай не бива да говорим 
за неотразяване на новини или за медиен комфорт. Напротив. Освен това, 



вие сте общински съветници, вие гласувате за това. Вие винаги можете да 
поставите тема, която бихте желали да бъде разглеждана в предаването и 
във времетраенето на предаването. Знаете ли колко пъти аз съм молила да 
бъдат разглеждани теми, по които съм нямала хора, с които да дебатирам. 
Така че, не зная дали отговорих, но действително има значение публиките, 
има значение начина на представяне и има както мониторинг, така и 
протоколи и отчети, по които може ясно да се види, че предаването, което 
телевизия „Черно море“ изработва е ефективно, обществено-полезно и 
действително сме се старали в максимален вариант всички най-вече 
председатели и на комисии и хора от администрацията на общината от 
различните дирекции, директор дирекции и т.н. да участват в предаването. 
Ако имате въпроси лично към мен, с удоволствие ще отговоря, за да не се 
получи след това нещо. 

И, апропо, на тема „Балетен конкурс“. Нека да не се правят 
спекулации. Сутринта Димитър Димитров, знаете кой е Димитър 
Димитров – това е синът на създателя на Балетния конкурс, който в 
момента се грижи това… Той беше гост в сутрешния блок на телевизията, 
без да си плаща, и обясни популярно защо Балетният конкурс няма да се 
проведе. Няма да се проведе, защото неговите основни спонсори, единият е 
прекратил дейност, а другият е извън границите на страната и не могат да 
му помогнат в момента. Поради тази причина той не е кандидатствал дори 
нито към Министерството, нито към комисия „Култура“ в община Варна. 
Включително Министърът на културата му е обещал за тази година 
подкрепа, която да е в по-голям мащаб от обикновената й стойност, но не 
се е случило, тъй като самият Димитров не е кандидатствал за тези 
субсидии, тъй като навреме е разбрал, че неговите спонсори не могат да му 
помогнат. Това също можете да го прочетете на страниците на Агенция 
„Черно море“. Ако имате въпроси, съм насреща... Истина, факт. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз искам първо да благодаря за това изказване и искам да кажа 

следното нещо. Аз ще подкрепя предложението за телевизия „Черно море“, 
защото това е единствената телевизия ефирна. И чест Ви прави, че 
направихте толкова дълго и пространно изказване, докато както виждаме 
другите ви колеги, към настоящия момент поне, не са взели думата. 
Въпросът е затова, че ние трябва да бъдем принципни преди всичко и да 
гледаме за обективните реалности. Обективна реалност е, че телевизията е 
единствена във Варна. Аз не съм гостувал никога във вашето предаване, но 
ще ви подкрепя. Нали разбирате? Въпросът е принципен. И затова искам 
дебело да се подчертае, да се знае. Всеки един от нас тук по същия начин 



трябва да го направи. Независимо дали имаш или нямаш някакви 
отношения с медиите, дали са те канили, дали не са те канили, въпросът е 
принципен. И трябва всеки един по същия начин да подхожда. Защото 
отношението с медиите основният индикатор за това, пак го казвам, няма 
да се уморя да го повтарям има ли или няма демокрация в държавата ни. 
Ако медиите влязат в такъв тип отношения с управляващите, това 
означава, че те лека полека губят своята независимост. Аз го казах преди 
малко, сега пак ще го кажа на микрофона. Не е нужно да казва 
управляващият пишете или не пишете това-онова за мен. Автоцензурата е 
по-важна от цензурата и това колегите-журналисти го знаят много добре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, вече имате думата. 
 
Нася АТАНАСОВА 
Успешна работа на всички. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Отново ще се върна към комисията по култура. Не съм член, но бях 

на тази комисия. Много интересно ми стана, че примерно най-културната 
медия, която беше заявила, че е изцяло културна „СНЦ…“…не мога да се 
сетя по-нататък, беше отхвърлена. За едни шест х.лв., т.е. в тази комисия. 
Така. Ще изразя становището на нашата група. Това е, че ще подкрепим 
четири от тези медии при така създалото се положение за подкрепа, защото 
също не сме съгласни за това, че трябва да стане в зала, но явно сме 
закъснели с каквото и да е. Ще ги определим по точно определен начин, за 
да е ясно, че ние не си купуваме медиен комфорт по никакъв начин и ще… 
една вметка към госпожата, която се изказа… вие сте поставили навсякъде 
информация колко предавания сте направили. Молбата ми е, тук се знаят 
вече кои са управляващи и кои са опозиция. При следващия отчет за 
догодина вие да направите колко сте поканили от опозиция, колко сте 
поканили от управляващи, както и за другите медии. Защото такъв отчет 
няма никой. Може би е прав Костадинов за това, че казва, никой не е бил 
канен. По същия начин искам това нещо да бъде направено. И така, ние ще 
подкрепим единствената телевизия „Черно море“, въпреки че тук има 
представители в нея, които няма да гласуват от управляващите от ГЕРБ. 
Т.е. те няма да гласуват, защото са свързани по някакъв начин, въпреки че 
1865 пъти ми е казвано, че дадени хора не работят в тази телевизия. Така 
беше, мисля че бройката. Точно, бройката мисля че беше точна, нали? Да. 
Но точна беше бройката, колкото пъти сте казали. Така, следващата медия, 
която ще подкрепим, това са две национални медии и едно радио, което 
отразява в свое предаване работата на общинския съвет. Няма да 
подкрепим сайтове, които всеки един може да си направи, въпреки че 



имали много, така да кажа, читатели, но това на база на това, че миналата 
година Варна беше европейска столица. А сега ние ще дадем троен бюджет 
за тази медия, говорихме за „Нова Варна“ от 52 х.лв. И друго, г-н 
председател, тук всичко което ще се гласува е отпускане на финансови 
средства. А на бюджетната комисия се гласува „до“, има точен параметър 
„до“. Съгласно това, може би г-жа Господинова ще ни отговори какво 
означава това „до“ - ще се вземат 52 х.лв., ако се гласуват, или ще се 
вземат примерно 15 х.лв. Какъв е диапазона, в който ще бъде? Това е „до“, 
така се гласува на комисия. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жа Господинова е там, ще Ви отговори директно. Г-н Златев, 

седнете до г-жа Господинова, за да Ви обясни точно за какво става въпрос 
технически, ако обичате. Така. Колеги, други мнения и съображения? Да, 
да, ще дам, само първо на колегите давам възможност, ако няма, давам 
думата на г-н Христо Кирчев, който няма нужда от представяне за 
протокола, заповядайте. 

 
Христо КИРЧЕВ 
Уважаеми общински съветници, преди всичко трябва да ви е ясно 

каква е целта да говорите чрез медиите - към демокрация или към старите 
авторитарни методи на управление. Защото когато една институция 
заплаща медии, по принцип говоря, няма значение какви са, това означава 
че има пряка намеса тази институция към отразяване на събитията. 
Уважаемата дама от „Черно море“ спомена за американските медии. Тези 
медии съвсем ясно е кой е собственикът, за кого държи, кого атакува, 
защото не е тайна, че „Вашингтон пост“ например е на Джеф Безос – един 
от най-богатите хора на света.  

 
Нася АТАНАСОВА 
…………… /от залата, н.р./ 
 
Христо КИРЧЕВ 
Моля ви, изслушайте ме, ще научите нещичко, бъдете сигурна, че ще 

научите нещо. Да, благодаря.  
 
Нася АТАНАСОВА 
…………… /от залата, н.р./ 
 
Христо КИРЧЕВ 
Само че аз съм неутрален човек в момента, един гражданин. 

Благодаря за поканите… Така че, знае се, че Джеф Безос е върл противник 
на Тръмп. Нещата са ясни. Т.е. ако вие държите да има наистина 



демократични медии във Варна, създайте си една общинска медия да е 
ясно, медия „Х“, „У“, „Z“ - отразява на община Варна събитията. Не в 
момента да се говори тази медия е по-привилегирована спрямо другата и 
т.н. Оставете другите медии те да изберат. Нямам нищо против, „Черно 
море“ е наистина така доста обективна и кани всички, но това си е тяхна 
политика. Така че, ако искате наистина да тласкате към демокрация Варна, 
защото аз твърдя, че бях демократ, навремето бях хулен страшно много от 
всички медии и един път не се сетихме да платим на някой. Тук има много 
журналисти от нашето време. Естествено, когато ти платиш на 
журналистите, те ще са благосклонни, никой няма да те атакува. Нямаше и 
фейсбук, нямаше и ютуб и т.н. Така че, нямаше как да се защитим, но 
понасяхме ударите. Това беше ход към демокрацията. И след това се 
чудите защо хората стават апатични. Когато видят, че всички процеси се 
контролират, апатията ги обзема. Защо да бъдат граждани наистина на 
обществото, когато тяхното мнение не се зачита? Това е. Благодаря ви за 
вниманието, дано не съм ви отегчил. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Кирчев. Само ще кажа една дума, че то имало е една 

общинска медия преди време, само че в по-предни мандати е била 
продадена и след това брутално разсипана. Брутално разсипана, от едно 
политическо лице, без да му споменавам името. Г-н Атанасов, процедура 
ли имате или… Реплика? Кого репликирате? Към кого е репликата, защото 
не сте ми го задали като изказване? Заповядайте, демокрация… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н председател, отнехте малко от това, което исках да кажа 

специално за точно тази медия, която навремето беше общинска, 
съжалявам, просто явно мислим на едно място. Само че пък аз се сещам, 
защото съм провокиран от това, че навремето не се сещали за медиите, ама 
мисля че се казваше, беше Михайлова, а пък сега е Нейнски, която казва 
„Да нахраним медиите“. Така че не е точно така, както го казвате. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване по ред, всяко едно… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Една реплика само. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
  Искате думата? Ами добре, дайте заявка, заповядайте… Добре, ще 
изчакаме, дайте, заповядайте. Ето, излезе вече Вашата заявка. /към д-р 
Янко Станев/. 
  Г-н Балачев, Вие, вашата заявка поддържате ли я или… втори път 
нямате право да се изказвате по един и същ въпрос, изказахте се вече.  
  Заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Само едно изречение. Аз съм бил в онези години. Нищо от това, 

което се говори, не е вярно. Дори и някъде да има грешка по отношение на 
така наречената „общинска медия“ тя беше в по-късен период. В периода, 
за който говореше г-н Кирчев, няма нищо общо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не съм казал, че е в този период… 
 
Янко СТАНЕВ 
… различно от всички философии, които се изказват. И нито отляво, 

нито отдясно. „Народно дело“ и Бог да го прости, Митко Красимиров, 
беше вестник на варненци. А това, че сините управляваха, не означаваше 
нищо. Аз не си спомням г-н Христо Кирчев като кмет два мандата, на 
първа страница да е хвален. Затова искам едно голямо уважение към 
миналото на Варна, в което демокрацията макар и непобедила, макар и из 
кьошетата на общината бягаща, криеща се и понякога излизайки напред, 
излизаше в подобни моменти напред. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, но погрешно сте разбрали изказването ми, не съм имал 

в предвид, че по време… да… просто разказах историята без значение на 
това по време на чий мандат се е случило.  
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да минаваме към гласуване… 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, колеги, режим на гласуване, както процедурата беше изчистена 

– гласуваме поотделно всяко едно предложение.  
Първо по отношение на „Медия груп 24“ ЕООД. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Относно вземане на решение за отпускане на финансови средства на 

„Медия груп 24“ ЕООД. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, режим на гласуване. 
 
165-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп  24“ 
ЕООД, ЕИК 160100650 за медиен проект за отразяване на културни и 
други значими събития на Община Варна. В сключения договор с медията 
следва да бъде включено задължение за отразяване на културни и други 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Медия груп  24“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 
 

Резултати от гласуването: за – 29; против – 8; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 „Смарт Хоум Сис“ ООД, „Нова Варна“, уточнявам. Режим на 

гласуване. 
 
166-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 51 360 
лв. (петдесет и една хиляди триста и шестдесет лв.) с включен ДДС на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, ЕИК 
202977153 за медиен проект за отразяване на културни и други значими 
събития на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на културни и други значими събития 
на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“, приложение  № 24 от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Смарт Хоум Сис“ ООД, 
собственик на медия „Нова Варна“ ЕООД да представи отчет за 
разходването на отпуснатите средства. 
 

Резултати от гласуването: за – 28; против – 8; въздържали се – 9; 
отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 „ПРО НЮЗ България“ АД - 24 часа. Режим на гласуване. 



167-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 
лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС 
на „ПРО НЮЗ България“ АД, ЕИК 202217061 за медиен проект за 
популяризиране и представяне на възможностите за туризъм на Община 
Варна. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава „ПРО НЮЗ България“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 8; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
ТВ „Черно море“. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да кажа, че аз няма да участвам в гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бранимир Балачев – за протокола – не участва в гласуването. Режим 

на гласуване. Марица Гърдева още по-рано обяви, че по нито един няма да 
участва. 
 

168-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 43 200 
лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лв.) с включен ДДС на „Медийна 
група Черно море” ЕООД, ЕИК 103110595, за реализиране на 
телевизионно предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска 
Варна”. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Медийна група Черно море” 
ЕООД да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 4; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
„Дарик радио – Варна“, „Зала Пленарна“. Режим на гласуване. 
 
169-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 540 
лв. (четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет лв.) с включен ДДС 
на „Дарик радио“ АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала 
Пленарна” на „Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В 
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Дарик радио“ АД  да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 8; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И последното предложение - „Труд медиа“ ЕООД, режим на 

гласуване. 
 
170-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 
лв. (тридесет хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 
203021560 за медиен проект за реализиране на спортни и други значими 
проекти. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна.  

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Труд медиа“ ЕООД да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 
 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 5; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, имате думата за отрицателен вот. 
 
 
 



Стела НИКОЛОВА 
Уважаеми колеги, вие явно не разбрахте или не пожелахте да 

разберете какво току-що ви казаха и колегите от опозицията, и гражданите 
през всеки един момент, в който успеят да се доберат до страница или 
коментар в медия, която коментира само хвалебствия. Искам да ви кажа, че 
може да смятате данъкоплатците за прости, но те виждат. Вие днес 
гласувахте над 200 х.лв. медийно отразяване, вместо да бъдат дадени 
примерно за асансьор на ДКЦ-5 или за нещо друго съществено, което 
можеше да допринесе по някакъв начин живота на варненци да стане по-
добър. Това, което вие днес направихте, трябва да го обясните на 
останалите сайтове и медии, които вие отхвърлихте. По какъв критерий 
дадохте на „24 часа“ и „Труп“ – извинете - „Труд“ – пари, при положение 
че има и други медии, които отразяват работата на Варна, община Варна, 
общински съвет – Варна, по какъв начин вие решихте, че точно тези медии 
заслужават пари? Защо? Отговорете го на варненци. Благодаря. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря Ви, г-жо Николова. Има заявка за реплика от г-н Христо 

Атанасов. Така е дадено, като реплика. Изказване ли сте натиснал? Не, тук 
е реплика – няма значение, заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема г-жо председателстващ, сега разбирам колеги, правилно 

може би колежката отреагира по този начин, само че аз искам да отреагира 
толкова бурно и яростно когато даваме 250 х.лв. за един баскетболен клуб. 
И предлагаме, пак на варненци от бюджета, да стане общински и да го 
издържаме. Ама искам толкова яростно да го защитавате това нещо. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Има някакъв смисъл…. /от залата, н.р./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Само да не се влиза в диалог. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Моля да се изслушваме. Ами сигурно и в медиите има някакъв 

смисъл. Не знам. Така. 
 
Стела НИКОЛОВА 
………. /от залата, н.р./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Моля ви… 



Христо АТАНАСОВ 
А баскетболният отбор, госпожо, направихте ли си труда да видите 

какво е, как е, по какъв начин се финансира, не съм казал, че е търговско, 
не ме репликирайте. Така че искам толкова яростно пред всички варненци 
как отиват тези пари, къде, че да се предлага дори и да стане издръжка от 
общината, толкова яростно. Благодаря. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Г-н Балачев има също заявка. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, аз преди малко не исках да усложнявам дебата за 

медиите, но според мен философията на разсъждения ни е грешна. Ние тук 
си говорим кой кого купил и т.н., а вие не четете всъщност за какво става 
дума. Става дума за разходване на средства, които трябва да отразят, чрез 
които ние чрез договора, който подписва общината с всяка една от тези 
медии, които днес утвърдихме, че тя трябва всъщност да отразява 
събитията, които община Варна и общински съвет – Варна осъществява. 
Съгласете се, че нашите събития не са нито толкова важни, те не са 
пикантни, те не са нещо, което така да разбуди любопитството на 
гражданите. Напротив, общо-взето нашата дейност е строго 
професионална, строго, ако искате свързана с определени дейности и т.н., 
включително някои от които не се харесват на много от варненци. Така че, 
ние тук говорим за договор, който да отразява дейността на Варна. Тук 
въобще не говорим за отразяване на дейността на определен ръководител, 
на председател, на кмет, на заместник-кмет и т.н. Това е предмета на 
договор. Да, вярно е, най-вероятно има и други достойни медии, аз съм 
гласувал и за други в различните комисии, но това е… това е всъщност 
нещо, върху което се обединихме – тези шест медии. И отново говорим – 
за догодина очевидно че подхода ще бъде друг. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. Колеги, само напомням, че след гласуване единствено 

заявки се правят за обяснение на вот, за отрицателен вот, а не за изказване. 
Заповядайте, по следващите предложения за решения. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предоставям на вашето внимание проект за решение, с което 

даваме съгласие и упълномощаваме кмета на община Варна да издаде 
запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, по проект „Подобряване на социалната 
инфраструктура в град Варна“, част от процедура „Изпълнение на 



Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 
Дали сме положително становище в комисията по финанси и бюджет. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. Няма заявки за изказвания. Някой да иска думата? Добре, 

процедура за гласуване. 
 
171-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19019989ВН-008ВН/29.01.2020 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие и 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", 
Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане до 
09.08.2022 г. (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ 
пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 970 316,34 лева 
(деветстотин и седемдесет хиляди триста и шестнадесет лева и тридесет и 
четири стотинки) по Административен договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG16RFOP001-1.002-0005-C01, РД-02-37-118/10.10.2019г. за 
изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0005 „Подобряване на 
социалната инфраструктура в град Варна“ в рамките на 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“, съгласно приложение към настоящото решение.  
 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение 

за даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Комисията по 
финанси и бюджет е дала положително становище. 
 
 
 



 Лидия МАРИНОВА 
 Няма заявки за изказване. Някой да е пропуснал да даде? Няма. 
Процедура за гласуване. 
 

172-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002139ВН/30.01.2020  г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за 
външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, 
„Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“; 

2. Собствеността, видът и предназначението на придобитото 
оборудване/актив, обект на финансиране по проект „Рехабилитация, 
модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и 
мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район 
„Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община 
Варна“, няма да бъде променяно за период, не по-малък от 5 години след 
одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на 
този период същите ще се използват за целите на проекта. 

 3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 
район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на 
Община Варна“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община Варна 
за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение, 

съобразно което даваме съгласие Община Варна да поеме разходите за 
наем на зала за спортна гимнастика за нуждите на Спортно училище 
„Георги Бенковски“ - Варна. Комисията по финанси и бюджет е дала 
положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. Няма заявки за изказване. Процедура за гласуване. 
 



173-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 103, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 
от Закона за физическото възпитание и спорта и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19024173ВН/20.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие си Община Варна да подпомогне Спортно училище 
„Георги Бенковски“, като поеме разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика в размер на 49 928 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин 
двадесет и осем лева) годишен наем, общо за две години (2020 г.  и 2021 г.) 
- 99 856 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). 

Средствата да бъдат осигурени като трансфер по §61-02 )-) от 
приходната част по бюджета на Община Варна за 2020 г. и 2021 г. 
Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор 
за отпускане на финансови средства на Спортно училище „Георги 
Бенковски“ за поемане на разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика общо за две години (2020 г.  и 2021 г.) - 99 856 лв. (деветдесет 
и девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). 
 

Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение за 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 
проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно 
развитие на „Местна инициативна рибарска група Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Няма заявки за изказване, не виждам от 

залата. Гласуваме по въпроса. 
 
174-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов, Председател на УС на СНЦ „МИРГ“ Варна с рег. № 
ОС19000723ВН/27.11.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава Кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 165 197.24 лв. (сто шестдесет и 
пет хиляди сто деветдесет и седем лева и двадесет четири стотинки) за 
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане за 2020 г. 
на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 
Аспарухово - Белослав – Аксаково“ по Административен договор № 



МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от 
общностите местно развитие и Споразумение за управление на стратегия 
за водено от общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 
год., сключени между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 
Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура 
BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от 
общностите местно развитие", Програма за морско дело и рибарство 2014-
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 - във връзка с кратките срокове за 
усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 8 от Приложение 
№ 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП-01-
75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за 
следващата календарна година. 
 

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение за 

одобряване на промяна в общата численост на „Комплекс за социални 
услуги за деца и младежи“, с положително становище от комисията по 
финанси и бюджет. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Няма заявки за изказване. Мнения и съображения от някой 

допълнително? Няма. Гласуваме. 
 
175-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 2  и чл.17, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал. 1, т. 2, чл. 
18а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002161ВН/30.01.2020 г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на персонала на второстепенният 
разпоредител с бюджет „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“, с адрес за управление - гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ 
№ 42, с една щатна бройка на длъжност „шофьор“ по бюджета на Община 
Варна, дейност 530 Център за настаняване от семеен тип, функция V. 
Общата численост на персонала от 94,5 щатни бройки става 95,5, считано 
от 01.01.2020 г.   



Резултати от гласуването: за – 45; против – 3; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение относно 

одобряване на промяна в общата численост на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“, комисията по финанси и 
бюджет дава положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения няма, заявки няма. Гласуваме. 
 
176-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и чл.17, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 и чл. 
18а, ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002158ВН/30.01.2020 г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на персонала на „Приют за 
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ с капацитет 
100 места в общежитие бл.А, на адрес ул. „Петко Стайнов“ №7, със статус 
на второстепенен разпоредител с бюджет, местна дейност, Функция V 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на Община 
Варна, дейност 553 „Приюти“ с четири длъжностни щатни бройки -
„огняр“. Общата численост на персонала се увеличава от 18 на 22 броя 
щатни бройки, считано от 01.01.2020 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 3; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам ви проект за решение относно одобряване на 

промени в общата численост и структура на общинската администрация, с 
положително становище от ПК по финанси и бюджет. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Заявки няма. Мнения и съображения, някой да е пропуснал? Няма. 

Гласуваме по въпроса. 
 
177-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002275ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - 
Варна одобрява промени в общата численост и структурата на общинската 
администрация, считано от 01.03.2020 г., както следва: 



1. Създава дирекция „Екология и опазване на околната среда“ в 
общата администрация на Община Варна; 

2. Прехвърля 7 щатни бройки от дейност 623 „Чистота" в дейност 
122 „Общинска администрация“ - дофинансиране; 

3. Одобрява структура на общинската администрация на Община 
Варна, организирана в дирекции, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 7; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Следващото предложение за решение е относно вземане на решение 

за сключване на договор за банков кредит за ДКЦ „Свети Иван Рилски-
Аспарухово – Варна“ ЕООД, с положително становище от ПК „Финанси и 
бюджет“. Само искам да кажа, че въпроса с търговските дружества беше 
обсъждан в почти всички ресорни комисии и сме единодушни, че контрола 
по отношение на тях ще бъде завишен през тази година. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Да, благодаря. Няма заявки за изказвания. Някакви мнения и 

съображения? Режим на гласуване.  
 
178-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, т. 5 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за теглене на банков кредит за оборотни средства в 
размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лв. и одобрява Договор за банков 
кредит, продукт „Бизнес кредит“ № BL70158 между Банка „Юробанк И 
ЕФ  Джи България“ АД и „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – 
Варна“  ЕООД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И последното решение от комисията по финанси и бюджет касае 

отрицателно решение на общинския съвет, който отказва опрощаване на 
вземане, на задълженията на Христо Христов от гр. Варна, тъй като е 
направена необходимата проверка се установява, че същият не попада и не 
може да се ползва от тази възможност. Комисията излиза с положително 
становище по този въпрос. 



Лидия МАРИНОВА 
Благодаря. Няма заявки за изказвания. Мнения и съображения няма. 

Режим на гласуване. 
 
179-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС19000134ВН/15.03.2019 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Христо Христов от 
гр. Варна.   

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може да обявите спокойно, д-р Маринова, обедна почивка 1 час. 

 
 Лидия МАРИНОВА 
 Колеги, обедна почивка 1 час. 
 
 
 Общинските съветници ползваха обедна почивка от 1 час във 
времето от 13.30 до 14.30 ч. 
 
  



Следобедно заседание - начало от 14.30 ч. 

 
Присъстват 48 общински съветника, отсъстват: 

 
Мартин Светлозаров БАЙЧЕВ 
Станислав Георгиев ИВАНОВ 
Цончо Томов ГАНЕВ 

  



 
V. 

 
По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение по процедура “Интелигентни градове и общности“ по 
Програма Хоризонт 2020. 

(2) – одобряване на актуализиран документ за изпълнение на 
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г. 
 

   Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 
  
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Георгиев, имате думата. 
 
 Николай ГЕОРГИЕВ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, проекти за решения 
относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура “Интелигентни градове и общности“ по 
Програма Хоризонт 2020, ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” дава положително становище. Гласуване: за - 4, против - 
1, въздържали се - 2. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 

За протокола: Лидия Маринова – „за“, Румен Иванов – „за“… Искате 
ли да пусна едно ново гласуване. Аз ще проверя кворума първо. Аз ще 
пусна ново гласуване, защото много станаха „за“. Има ли някой проблем с 
таблета? Тъкмо по-малко „против“ ще е… 
 Колеги, отново режим на гласуване.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

180-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002067ВН/29.01.2020  г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 
„Интелигентни градове и общности“ по Програма Хоризонт 2020. 



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

 
За протокола: Янко Станев – „за“ 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Някой има ли, който да не е успял да гласува? 
 Заповядайте, г-н Георгиев. 
 
 Николай ГЕОРГИЕВ 
 На вашето внимание проект за решение относно одобряване на 
актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на 
Община Варна 2014-2020 г., ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” дава положително становище. Гласуване: за - 4, против - 
1, въздържали се - 2. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 

181-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20002140ВН/30.01.2020  г., Общински съвет 
– Варна одобрява актуализиран документ за изпълнение на Общински 
план за развитие на Община Варна 2014-2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 
 
 За протокола: Светослав Чорбаджиев – „за“, Генадий Атанасов – 
„за“. 
 

Резултати от гласуването: за – 29; против – 3; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 
За протокола: Янко Станев – „за“, Мария Тодорова – „въздържал се“, 

Мария Ангелова – „въздържал се“ 
 
 Благодаря на г-н Георгиев. Преминаваме към точка шеста от дневния 
ред.  



VI. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – приемане на Насоки за кандидатстване по направленията на 

общински фонд „Култура“ 2020 г. 
(2) – определяне на временни членове на Експертния съвет към 

фонд „Култура”. 
 

   Докл.: Димитър Чутурков – Председател на ПК „КДР“ 
  
 Димитър ЧУТУРКОВ 
 Проекто-решение относно приемане на Насоки за кандидатстване 
по направленията на общински фонд „Култура“ 2020 г., ПК „Култура и 
духовно развитие“ дава положително становище.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.  
   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
182-6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 и 
чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – 
Варна приема Насоки за кандидатстване по направленията на 
общински фонд „Култура“ 2020 г., съставляващо неразделна част от 
„Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Чутурков, имате думата. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Второто предложение за решение е относно определяне на 

временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура”, ПК 
„Култура и духовно развитие“ дава положително становище. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

183-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от Правилника 
за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по предложение на ПК 
„Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна избира временни 
членове на Експертния съвет на фонд „Култура”, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3. арх. Владимир Максимов Попов; 
4. Росица Иванова Тодорова;  
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. Страцимир Илков Павлов.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
За протокола: Светослав Чорбаджиев – „за“, Генадий Атанасов – „за“ 
 
Благодаря, г-н Чутурков.  
Преминаваме към точка седма от дневния ред. 
 
 
 



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура и градоустройство” относно: 
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ Х-154 „за жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, по 
плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VІ-4044011; VІІ-4044037; УПИ VІІІ-4044012 и УПИ 
Х-4044086, кв. 9, по плана на Западна промишлена зона ІІ част, гр. Варна 
по съдебно решение № 1419/02.07.2018 г. на Административен съд – 
Варна. 
 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
  
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колегата Щериана Иванова отсъства. Аз ще си позволя, колеги, да 
докладвам проектите за решения.  
 Първото е относно одобряване на Подробен устройствен план – План 
за регулация и застрояване за УПИ Х-154 „за жилищни сгради и 
трафопост“, кв. 6, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община 
Варна, ПК „Архитектура и градоустройство“ е дала положително 
становище. Имате думата. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

184-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 340/27.06.2019 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП 
– ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, 
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 
като се имат предвид решение по т. 4 от Протокол № 38/22.10.2019 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 
АУ066210ВН/08.07.2019 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. 
№ АУ066210ВН-013ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот X-154 „за жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, 
по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община Варна, 
представляващ изменение на ПУП, одобрен със заповед № РД-02-15-



90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 
На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 30-
дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи 
на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез Общински съвет 
– Варна пред Административен съд – Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 27; против – 8; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 
За протокола: Светослав Чорбаджиев – „за“, Генадий Атанасов – „за“ 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Къчев, заповядайте за отрицателен вот. 
 
 Огнян КЪЧЕВ 
 Колеги, в изказването ми в началото на коментарите за финанси и 
бюджет комисията изказах съображения относно решението, което се прие 
точно преди малко. Това се прие също на комисия по архитектура, сега пак 
го гласувахме… гласувахте „за“. С това, което го правим, рискуваме да 
застроим останалите малко зелени площи върху курортите. „Св. св. 
Константин и Елена“ е един от хубавите зелени курорти на община Варна. 
Да не го превръщаме, да прекратим с това смяна статута на ПУП-ПРЗ от 
хотели в жилищно строителство и т.н. Станаха квартали курортите ни. 
Затова се изразих и затова гласувах „против“. Благодаря ви. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Няма да давам думата на главния архитект. Вие сам казахте… един 
път казахте „зелени площи“, сега казвате „от хотел в жилищни сгради“… 
нали, сам разбрахте противоречието в това, което казвате. В случая не 
става дума за зелена площ, а за промяна на предназначение от хотелска 
сграда в жилищна такава. 
 Колега Иванова,  аз ще ги докладвам, няма проблеми. 
 
 Преминаваме към следваща точка: одобряване на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VІ-4044011; 
VІІ-4044037; УПИ VІІІ-4044012 и УПИ Х-4044086, кв. 9, по плана на 
Западна промишлена зона ІІ част, гр. Варна по съдебно решение № 
1419/02.07.2018 г. … по кое дело… , трябваше да се допълни, по  адм.дело 
№ 2833/2017 г. на Административен съд – Варна, ПК „Архитектура и 
градоустройство“ е дала положително становище. Тук промяната се прави 
във връзка със съдебното решение, постановено от Административен съд. 
Имате думата. Ако няма, режим на гласуване. 



 
185-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по доклад от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002259ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за урегулиран поземлен имот VI-4044011; VI1-4044037; 
урегулиран поземлен имот VIII-4044012 и урегулиран поземлен имот Х-
4044086, кв. 9, по плана на Западна промишлена зона II част, гр. Варна 
въз основа на съдебно решение № 1419/02.07.2018 г. по административно 
дело № 2833/2017 г. на Административен съд – Варна. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за съдействие…  
За протокола: Светослав Чорбаджиев – „за“, Генадий Атанасов – „за“ 
 
Преминаваме към точка осма от дневния ред. 
 

 



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука 

и образование” относно: 
(1) – приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни 
и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на 
община Варна. 

(2) – приемане на Правилник за устройството и дейността на Център 
за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране 
Варна. 

 
   Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“ 

         
  Тодор БАЛАБАНОВ 
 Доц. Цветкова, имате думата. 
 
 Антоанета ЦВЕТКОВА 
 Проекти за решения на четвъртото заседание на ОбС – Варна, ПК 
„Наука и образование“ относно приемане на Наредба за условията и реда 
за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, 
полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на 
територията на община Варна, ПК „Наука и образование“ дава 
положително становище. Гласували: за – 5, против – 0, въздържали се – 2. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колеги, имате думата. Няма заявки за изказвания. Режим на 
гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
186-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19023887ВН/17.12.2019 г., Общински съвет – Варна  приема Наредба 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 
групи към училищата на територията на Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 8; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 

 
За протокола: Велин Стоянов – „за“ 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Заповядайте, доц. Цветкова. 
 
 Антоанета ЦВЕТКОВА 

Точка 2 относно приемане на Правилник за устройството и 
дейността на Център за подкрепа за личностното развитие – Център за 
кариерно ориентиране Варна, ПК „Наука и образование“ дава 
положително становище. Гласуване: за – 7, против – 0, въздържали се – 0. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Имате думата, колеги? Режим на гласуване. 
 

187-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 49, ал. 8 и 
§18, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното образование и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19023701ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна приема Правилник за устройството и дейността на Център за 
подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 

 
 За протокола: Велин Стоянов – „за“ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря на доц. Цветкова.  

Преминаваме към точка девета от дневния ред. 



IХ. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 
(1) – даване на съгласие за изменение на разрешително за 

водовземане на „Карачи“ ЕАД и предоставяне безвъзмездно на населението 
на общината допълнителен обем минерална вода годишно от участък 
„Варна“ на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101.  

(2) – даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане 
от минерални води чрез сондаж Р-107х „Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, 
град Варна. 

 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 В предвид факта, че колегата Станислав Иванов отсъства, ще си 
позволя да докладвам двата проекта за решения, първият от които е даване 
на съгласие за изменение на разрешително за водовземане на „Карачи“ 
ЕАД и предоставяне безвъзмездно на населението на общината 
допълнителен обем минерална вода годишно от участък „Варна“ на 
находище 100 и участък „Варна“ на находище 101, ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ е дала положително становище. Имате 
думата. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
188-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
водите, § 133, ал. 9, т. 1, б. „а“ и т. 2, б. „г“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите, във връзка с решение № 1717 – 3/41/27, 
28.06.2019 г. на Общински съвет – Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19023372ВН/10.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна: 
 1. Дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде решение за 
изменение на разрешително № 21610079/05.12.2018 г. за водовземане от 
минерални води чрез сондаж Р-2x „Св. Св. Константин и Елена“, по 
заявление на „Карачи“ ЕАД, град Варна.   
 2. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно на населението на 
общината допълнително 15 768 m³ минерална вода годишно от участък 
„Варна“ на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101, с което 



общото количество, предоставено безвъзмездно се увеличава на 109 451 m³ 
годишно, от което;  

- 32 498 m³ - за пиене и водоналиване; 
- 76 953 m³ - за водоснабдяване на естествен басейн на плажната 

ивица на кк „Св. Св. Константин и Елена“. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Вторият проект за решение е относно даване на съгласие за издаване 
на разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-107х 
„Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, град Варна, ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ е дала положително становище. Имате 
думата. Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 

189-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 
т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19005439ВН – 011ВН/03.02.2020 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-107х 
„Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, град Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.   
 

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
 Преминаваме към точка десета  от дневния ред. 
  



Х. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД, насрочено на 20.02.2020 г. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате дневния ред. Имате датата и мястото на събранието и 

ви давам думата за мнения и съображения. Ако няма такива, подлагам на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

190-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 и във връзка Покана вх.№ 
ОС20000042ВН/20.01.2020 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Светлозар Иванов Чорбаджиев, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, което ще 
се проведе на 20.02.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа, в зала „Колегиум“, 
ет. I, в сградата на Централно управление на Дружеството, гр. Варна, ул. 
Прилеп № 33 и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на управител на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД във връзка с проведената в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и спечелилото 
конкурса лице, и определяне на възнаграждението му.“ Проект за решение 
по т. 1: „Общото събрание на съдружниците избира Валентин Донев 
Вълканов за управител на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 
срок от 3 години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за 
управител на дружеството, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 
изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на 
персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на 
управителя на дружеството да се определя в съответствие с изискванията 



на чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация-
Варна“ ООД с избрания управител, във връзка с решението по т. 1.“ 
Проект за решение по т. 2: „Общото събрание на съдружниците 
упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството 
да сключи договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД с избрания управител, във връзка с т. 1.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Даване на съгласие за 
издаването на обезпечение под формата на запис на заповед от 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД-издател в полза на 
Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция 
„Оперативна програма околна среда“-поемател, в качеството му на 
управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с 
която дружеството се задължава неотменимо и безусловно, срещу 
представянето на записа на заповед да заплати по банкова сметка на 
поемателя без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси 
и удръжки от какъвто и да било характер на управляващия орган сумата в 
размер на 9 676 021.47 лв. (девет милиона шестстотин седемдесет и шест 
хиляди двадесет и един лева и 47 ст.), като срокът на предявяване е 2 (два) 
месеца след извършване на финално плащане по административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или при пълно 
покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.“ Проект за решение по т. 3: „Общото 
събрание на съдружниците дава съгласие за издаването на обезпечение под 
формата на запис на заповед от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ 
ООД-издател в полза на Министерството на околната среда и водите, 
Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“-поемател, в 
качеството му на управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 
2014-2020“, с която дружеството се задължава неотменимо и безусловно, 
срещу представянето на записа на заповед да заплати по банкова сметка на 
поемателя без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси 
и удръжки от какъвто и да било характер на управляващия орган сумата в 
размер на 9 676 021.47 лв. (девет милиона шестстотин седемдесет и шест 
хиляди двадесет и един лева и 47 ст.), като срокът на предявяване е 2 (два) 
месеца след извършване на финално плащане по административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или при пълно 



покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да подпише 
запис на заповед, във връзка с решението по т. 3.“ Проект за решение по 
т. 4: „Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД Валентин Вълканов да 
подпише запис на заповед, във връзка с решението по т. 3.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

190-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, представителят на 
съдружника Община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
 Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна, насрочено на 25.02.2020 г. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

        
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Също относно упълномощаване, но за Общо събрание на 
„Асоциация по В и К”, на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, насрочено на 
25.02.2020 г. Материалите също са ви изпратени. Имате думата. Не виждам 
мнения и  съображения. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

191 -11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № 
РД20001623ВН/27.01.2020 г. от Областния управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на Кмета на Община Варна да присъства, представителя 
на Община Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да 
участва в редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
Варна, което ще се проведе на 25.02.2020 г. /вторник/ от 13,00 часа, в 
заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане 
бюджета за 2020 г. на Асоциация по В и К на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна.“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета по бюджета за 2019 г. на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 



Варна“. - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета за дейността за 2019 г. на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
Варна“. - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“. - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна: 

4.1. „Разглеждане и одобрение от общото събрание на Асоциация по 
В и К, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД на Подробна инвестиционна програма на 
„Водоснабдяване  и канализация – Варна“ ООД за 2020 г.“. - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

191-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, общинският 
съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 
Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
 Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. 
  



ХII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

– Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
  
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Ще си позволя… Първо правя процедурно предложение да ги 
разгледаме анблок всички, тъй като са няколко заявките, да не ги 
разглеждаме една по една. Имате думата за мнения и съображения. А, само 
моменто, ще Ви дам възможност. Процедура, анблок. Не виждам мнения и 
съображения, режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
 Първо ще изчета писмените заявки от колеги, след това ще дам 
думата който желае от вас, да направи устна такава. 
 Заявление от Даниел Николов да бъде освободен от състава на ПК 
„Транспорт“ и да бъде включен в състава на ПК „Благоустройство и 
комунална дейност“. 
 Заявление от Стела Николова да бъде освободена от състава на ПК 
„Обществен ред и сигурност“ и да бъде включена в състава на ПК 
„Култура и духовно развитие”. 

Заявление от Айше Кадир да бъде включена в съставите на три 
временни комисии: „Опазване и възпроизводство на околната среда”, 
„Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна“ и Наблюдателна комисия.  

Заявление от Адиле Кемил  да бъде включена в съставите на 
комисиите: ВрК „Структури и общинска администрация“, ВрК „Опазване 
и възпроизводство на околната среда”, ВрК „Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна“ и 
Наблюдателна комисия. 

Заявление от Румен Иванов да бъде включен в съставите на 
комисиите: ВрК „Структури и общинска администрация“, ВрК „Опазване 
и възпроизводство на околната среда”, ВрК „Изработване на проект за 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна“ и 
Наблюдателна комисия. 

Това са постъпилите писмени заявления, колеги. Имате думата да 
направите такива на микрофон. Г-н Балачев, заповядайте. 

 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не мога да разбера, какво правим с Правната комисия? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Веднага ще обясня. Има постъпило предложение от колегата Христо 

Атанасов, което в момента е обявено на сайта за промяна в Правилника, 
статута на комисията отново да бъде променен във временна такава, за да 
може да бъде конституиран състава й на следващо заседание, в случай, че 
вие приемете промяната, която предлага колегата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добре, разбрах, но щом има предложение за тази комисия, щом не е 

уточнен още статута… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Къчев, след това г-н Боев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, моля да бъда освободен 

от състава на ПК „Наука и образование“ и да бъда включен в състава на 
ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Боев, заповядайте. 

 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, моля да  бъда освободен от Правна 

комисия и да бъда включен в състава на ПК „Младежки дейности и спорт“. 
Благодаря. 
  
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Ама Вие не сте избиран, колега, за член на комисия „Правна“, тъй 
като тя не е конституирана, така че… Желаете да бъдете включен в ПК 
„Младежки дейности и спорт“, разбрах. 
 Колеги, изчетените от мен плюс двете заявки, които бяха направени 
от колегите Къчев да бъде освободен от състава на ПК „Наука и 
образование“ и да бъде включен в състава на ПК „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност“ и от колегата Боев да бъде включен в състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт“. Имате думата за мнения и съображения, 
ако желаете да изслушаме техните мотиви. Не виждам такива. Режим на 
гласуване. 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

192-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна освобождава от състава на ПК „Транспорт”, общинският съветник 
Даниел Христов Николов. 

192-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Даниел Христов Николов да бъде 
член на ПК „Благоустройство и комунална дейност”. 

 

 

 
193-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и и чл. 18, ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет 
– Варна освобождава от състава на ПК „Обществен ред и сигурност”, 
общинският съветник Стела Димитрова Николова. 

193-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Стела Димитрова Николова да бъде 
член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

 
 
 
194-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Айше Мехмед Кадир да бъде член 
на: 

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”  
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна“  
- Наблюдателна комисия. 

 
 



195-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Адиле Сабриева Кямил да бъде 
член на: 

- ВрК „Структури и общинска администрация“ 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”  
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна“  
- Наблюдателна комисия. 

 
 
 
 

196-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Румен Николаев Иванов да бъде 
член на: 

- ВрК „Структури и общинска администрация“ 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”  
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна“  
- Наблюдателна комисия. 

 
 
 

197-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна освобождава от състава на ПК „Наука и образование”, общинският 
съветник Огнян Василев Къчев. 

197-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местото 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Огнян Василев Къчев да бъде член 
на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 

 
 
 

 



198-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Христо Бойчев Боев да бъде член на 
ПК „Младежки дейности и спорт”. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 

 За протокола: Генадий Атанасов – „за“ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колеги, преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ХIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има постъпила една заявка от г-жа Мария Радулова, която би искала 

да ни запознае с… 
Заповядайте, г-жо Радулова. Тук на микрофона, да. 
 
Мария РАДУЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, аз съм 

Мария Радулова – представител на организацията „Дружество за защита на 
животните“, от 1994 година сме регистрирани в града. Имаме поглед върху 
популацията на бездомните животни. Не само кучетата и котките, аз съм 
повдигала няколко пъти въпрос, тогава работеше приюта, но никакво 
отношение и за безстопанствените котки, особено за дворните котки, 
където безразборно се развъждат, което оцелее - оцелее и т.н. Това е 
задължение не на гражданите искам да напомня, това е задължение на 
Община Варна. Дали ще ни свикате на някакво заседание, събиране, за да 
решим този проблем, той се задълбочава. Значи, аз имам поглед от 
предните години, сега е цял хаос из града и с кучетата. Кое куче от къде 
е не може да се разбере. Въпреки, че имаше програма нали, за 
овладяване беше 16-та/19-та, сега има Национална програма и се работи 
за Наредба към нея. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така, да. 
 
Мария РАДУЛОВА 
… и ще изчакаме, закъсня Министерството с тази Наредба, която е 

в помощ на програмата. Но за жалост сега заседават, сега има работна 
група, която прави Наредбата. Но въпреки това аз искам да отправя един 
въпрос – как решаваме въпроса с овладяване популацията, нали както е 
по програмата за кучетата, особено в кварталите? Има много кучки с 
кученца и искам… въпроса ми е… отпускаме бюджет нали, за тази 
дейност всяка година. Даже по-предната беше 640. Потъват парите, 
нищо не се прави, гражданите поемаме отговорност, защото тези, които 
обичат животните се стремят да помогнат на животните, защото, когато 
животните не се хранят, особено и кучетата, те стават агресивни. Отиват 
край заведения, край магазини и чакат някой ако им подхвърли някое 
парченце, те не разбират, стоят там и след това - сигнали. Ами сигнали 
ще има, докато света съществува, защото няма ред. В предната програма 



имаше заложено и чипиране на безстопанствените кучета нали, това не 
се спази. Управител въобще… колко достъпи съм пуснала, колко… 
имаше там по отношение паспортите на животните. Ние не знаем сега в 
кой квартал какво има нали, г-н председател? Ние не знаем колко 
бройки кучета… всичко е объркано. Даже скоро екипа, който оставяте 
още на работа нали, стои на работа, ама той не си изпълнява по 
длъжностна характеристика задълженията, защото приюта не работи. 
Защо не работи? Не работи, защото това е животновъден обект и цялата 
тежест пада на лекаря. Преди около две години имаше лекар–ветеринар 
Мариета Станкова. Тя искаше никой, никой не пожела да погледне, 
подаде си молба в „Човешки ресурси“, но с лека ръка… не искам нали, 
сега… г-н Тодор Иванов нали, да ме гледа, но той отказа на жената. Тя 
искаше и управител, да си знае цялата дейност, да й се увеличи там 
заплатата, и лекар и каза: „Ще взема някакъв по-млад лекар“, който да й 
помага и да може … не, защото… не се смейте, защото младите лекари 
са неопитни в тази работа. Аз казвам, че беше подадена молба, вие не 
знаете. Преди две години още не беше новият Общински съвет… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека само… колега… Колега, нека само да я изслушаме още 

мъничко. Да. 
 
Христо АТАНАСОВ от залата 
Тя жената си задава въпроси и после отговаря на едни въпроси. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз затова изчаквам, просто… 
 

Мария РАДУЛОВА 
Да. Вие не знаете същността на много от Общинския съвет от 

общинските съветници, как са се развивали нещата във Варна с 
безстопанствените, и с програмите, и с всичко. Значи, искам да знам колко 
кучета са чипирани? Безстопанствени. Ако работехме и по Наредбата нали, 
на Община Варна във всяко кметство трябваше тези чипове да бъдат, да се 
знаят колко кучета. Ако задам въпрос сега на всички – колко кучета има в 
кметство „Одесос“, колко във „Владиславово“ нали, колко кучета са 
регистрирани в района ние трябва да знаем нали, дали е свръхпопулация в 
района или не. Нищо не знаем. Те се взимат от там, после се преместват в 
друг район… Моля?…  

 

Христо АТАНАСОВ 
……… зависи от миграцията… /от залата н.р./ 
 

Мария РАДУЛОВА 
… Не е миграцията, няма миграция на кучета. В крайните квартали 

прииждат от вилните части, нали, но те продължават. Аз вече съм свидетел 



на десет кучета, преминаващи през централната част и къде отиват, пак тук 
в Морска градина, някъде където намерят храна, нали… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество. 
 

Мария РАДУЛОВА 
Никаква отчетност, в другите държави има отчетност. Тук няма 

никаква отчетност, особено във Варна - цял хаос. И искам да знам как ще 
се работи занапред с този приют? Ще работи… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, аз се ангажирам до следващата сесия, би следвало да имаме 

изработен проект на договор, както казах на предходната, който… 
 

Мария РАДУЛОВА 
… да, заради „Лъки Хънт“… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
… който Общински съвет да разгледа. Трябва да… 
 

Мария РАДУЛОВА 
…Сега „Лъки Хънт“ ще бъдат ли… 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва да бъде… Нека само да се изслушваме. Аз нали…искахте 

да отговоря на въпроса. Трябва да бъде готова и корекцията в 
Програмата за овладяване на популацията,  

 

Мария РАДУЛОВА 
Да… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
…, която също ще се гледа в комисиите, аз Ви каня да присъствате 

и там по същество да обсъдим. Ако питате – какви са мерките? Мерките 
са масова кастрация, плюс много сериозна информационна кампания, 
плюс промяна в нормативната уредба по отношение на санкциите и още 
няколко, но това са основните, които Ви изброих. Дълга е темата, мога 
да си говоря с Вас, затова Ви приканвам да дойдете на заседанията на 
съответната комисия, когато бъде внесено това нещо за разглеждане и да 
го обсъждаме по същество. За бройката признавам си не я знам, която е 
на регистрираните животни на територията, на който и да е район. Не я 
знам и съвсем откровено Ви отговарям. 

 

Мария РАДУЛОВА 
Ето, господата общински съветници си говорят помежду. Това е 

сериозен проблем за града, разберете. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз разбирам, аз не подценявам ни най-малко сериозността на 

проблема и мисля, че много сериозно Ви отговорих. 
 

Мария РАДУЛОВА 
Някои си говорят, не ги интересува ден да отиде…. Ама трябва да го 

решим този проблем колосално. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Удовлетворява ли Ви този мой отговор? 
 

Мария РАДУЛОВА 
Да. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Благодаря Ви! 
 

Мария РАДУЛОВА 
Става въпрос за този договор. За стопанисване ли ще стане, с 

„Лъки Хънт“ ли ще работите… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Съвместна дейност. 
 

Мария РАДУЛОВА 
Съвместно ще бъде?   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Съвместна дейност. 
 

Мария РАДУЛОВА 
Аха. Така ще бъде? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
В момента се работи по модела, тъй като изпитваме малко 

трудности във връзка с предоставяне на финансирането. Не толкова на 
осигуряване на финансирането, колкото на предоставянето на публични 
средства на определена организация, но смятам, че този проблем ще 
бъде разрешен. 

 

Мария РАДУЛОВА 
До следващата сесия.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Надявам се. Очаквам тази седмица да е готов проекта за договор. 
 

Мария РАДУЛОВА 
Аз вярвам, че наистина ще вземете отношение, затова и съм дошла. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да.  
 

Мария РАДУЛОВА 
Благодаря Ви! 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма други заявки, колеги, за изказване. Благодаря ви 

за конструктивната работа и ви пожелавам успешен ден. Закривам 
заседанието. 

 

* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 
от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 
 
 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
 
 

                 ________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    
 
 
 
 

             
СЪГЛАСУВАЛ 

 
 

__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 
 


