
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 5 
 
Петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 

Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе 
на 16.04.2020 г. (четвъртък) от 10:30 ч. до 13:00 ч. 

 
Присъстват 49 общински съветника, отсъстват: 
 
Айше Мехмед КАДИР 
Лидия Велик МАРИНОВА 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има положени 43 подписа в присъствения списък, 32 устройства в 

системата. Някой има ли проблем? Не виждам само… кой каза, че има 
проблем? Да, момент само. Отстранихте ли проблема с устройствата на 
колегите? 45 устройства, добре.  

Колеги, откривам заседанието. По извинителни причини от 
днешното заседание отсъстват Айше Кадир и Лидия Велик Маринова. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание. Имате думата за мнения и съображения, предложения за 
изменения, допълнения и прочие... Заповядайте. Да помоля колегата 
камера, Правилника чели ли сте го? Какво пише в Правилника? Ами 
прочетете си го. Ако обичате спрете камерата. Ами така... Прочетете си  
Правилника.  

 
/от залата: Какво пише в Правилника?.... /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прочетете си го за заснемането какво пише. Би трябвало да го знаете 

по-добре от мен.  
 
/от залата: …………./н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И за заснемането. Има уведомителен режим. И разрешителен такъв. 

Има телевизия, по която се излъчва. Най-малкото беше коректно да..., така. 
Молбата ми е да спрете камерата.  

 
/от залата: …………./н.р./ 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Молбата ми е да спрете камерата. Да, предава се по телевизията на 

живо в момента. Както винаги, колега. Както винаги. Имало ли е някой 
път, в който да не достигне до всички заседанието, да е имало проблем с 
излъчването, примерно? Пуснете си онлайн да видите телевизията дали се 
излъчва в момента. Ето така ще гарантирате. Има на сайта на телевизия 
„Черно море“. Пуснете си и онлайн ще се гледате. Така, отново моля 
спрете камерата, пак казвам.  

Имате думата за мнения и съображения по дневния ред. Ако няма, 
подлагам на гласуване така както Ви е, а извинявам се... Заповядайте, г-н 
Ганев. Не излезе заявка. Той има дълги крака, ще ви прескочи. Да. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Добър ден. Г-н председател, предлагам към дневния ред да се 

включи точка, в която сме входирали между другото на 20.03.2020 г. с 
искане и по-конкретно - отпускане на 500 лв. месечно за медицинските 
лица, които са към бюджета на Община Варна. В това число са както 
лекари, така и други специалисти, така и обслужващият персонал. Нека не 
забравяме, че спешната помощ работи всекидневно и хората, които карат 
линейките, санитарите, медицинските сестри и лекарите са на т. н. „първа 
линия“. Община Варна има най-малкото морален дълг към тези хора да ги 
подкрепи и ние предлагаме тази сума да е 500 лв. на месец. Освен тях има 
и други служители, които са към бюджета на Община Варна и това са 
администрацията. Под администрация визираме хората, които обслужват 
всекидневно гражданите на Община Варна. Те са по същия начин на първа 
линия. И те не са малко хора. Заплатите им не са от най-големите и не са 
нещо, което трябва да прескочим и да ги забравим. Затова предлагаме за 
администрацията, която работи всекидневно с граждани и ги обслужва 
всекидневно, да има материален стимул от 200 лв. на месец. Не мисля, и не 
мислим ние от „Възраждане“, че става дума за много големи суми и не 
става дума за много месеци. Става дума за чисто морален акт от страна на 
бюджета, да можем да ги подкрепим точно в този момент. Не след месеци, 
а сега. Това е едната от точките, които искам да включим.  

Другата точка… продължавам, защото казахте вчера, че може. На 
два пъти „Възраждане“ вкара искане за провеждане на онлайн сесии и на 
онлайн комисии. Радвам се и Ви поздравих и вчера, днес пак Ви 
поздравявам, че комисията, комисиите три се проведоха, бяха онлайн. 
Мисля, че не беше нещо кой знае колко грандиозно като постижение, но е 
факт, че се реализира. Не са много общинските съвети, които го направиха 
и това. Ние предлагаме, за да го узаконим това нещо да е чисто 
нормативно вкарано, както е вкарано между другото от ГЕРБ-Стара 
Загора. В общинския съвет е вкарано решение, в което много ясно и 
обстоятелствено се описва защо, как и какво трябва да стане, за да може 



тази рамка, в която се провеждат онлайн комисии и евентуално онлайн 
сесии, защото в момента вместо да се разделяме по този начин, можеше да 
е онлайн. Няма никакъв проблем. Вчера казахте, че работите и по тази 
стъпка да стане това нещо, но за да стане това нещо и да не бъде атакувано 
впоследствие като взетите решения, че не са легитимни, ние предлагаме да 
се добави към Правилника следният текст: „По решение на председателите 
на комисии, съгласувано с председателя на Общински съвет заседанията на 
комисиите могат да се провеждат чрез осъществяване между членовете на 
комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им 
аудио- и видео- конферентна връзка или текстова връзка чрез размяна на 
електронни изявления. В този случай председателят на комисия уведомява 
членовете на комисия за техническия способ и за началния час на 
заседанието. Техническият способ трябва да осигурява възможността за 
персонална идентификация и ясно изразяване на волята на всеки един от 
участващите в работата на комисията или на заседанието съветник и 
гражданин“. Точка. По този начин ще легитимираме не само сега, защото 
аз се съмнявам, че скоро ще има сесия. Практиката на Общински съвет 
Варна е на 2-3 месеца да се провеждат сесии, аз се надявам извънредното 
положение да е паднало до тогава, но ако наесен може да няма, но ако има 
пак такава тежка ситуация, ние предварително да сме регламентирали 
възможността законово да провеждаме това, което Вие започнахте с 
няколко комисии. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще си позволя няколко думи да кажа преди да дам думата на г-жа 

Николова. По предложението, което направихте по същество за включване 
на точка в дневния ред, аз ще го подложа разбира се на гласуване.  Вчера 
надълго и нашироко бе обяснено на комисията по финанси, че тепърва ще 
се разглеждат необходимости и т.н. на лечебни заведения, персонал и 
прочие и Община Варна и следващата седмица евентуално,… Не 
евентуално, а следващата седмица ще се проведе комисия по 
здравеопазване – не виждам проф. Клисарова – а, да… тя е тук, може да 
потвърди това нещо, на което заседание ще се разгледат тези предложения, 
искания, необходимости и ще се вземат съответните решения. Въпреки 
това аз ще го подложа на гласуване.  

По второто, както и вчера Ви казах, според мен не е необходимо да 
се променя Правилника. Имаме законово разрешение от ЗМСМА. 
Законодателят промени закона. Законът е с по-висок ранг от Правилника. 
Позволявайки законът, каквото и да е записано в Правилника се прилага 
това правило, което е на нормативния акт с по-висок ранг. Освен ако в 
закона не е записано с пожелателен характер, а не с императивен. Така че, 
няма пречка да провеждаме такива онлайн заседания. Обясних, че до два 
дни ще имаме техническа възможност и най-вероятно в следващите 10-15 



дни ще има следваща сесия. Живот и здраве, ако всичко е наред да я 
направим онлайн. Наложи се малко повече работа, за да създадем малко 
по-голямо удобство - да обединим възможностите за работа на системата, 
която в момента ползвате и ползваме всички за гласуване и разглеждане на 
материалите с видео- и аудио- връзката, за да могат да работят 
едновременно в реално време, хем да можете да си гледате материалите в 
системата, да можете да правите заявки за изказвания, гласуването да си 
излиза системно, както до сега, за да може всичко да е законно, както 
казахте. Въпреки това, ако желаете направете писмено предложение за 
изменение на правилника, което трябва да обявя на сайта предварително -  
Вие знаете какъв е реда за промяна в Правилника - и ще го разгледаме, 
няма никакъв проблем.  

А за практиката на съвета не знам откъде, седнете, прочетете, вижте 
назад във времето как е заседавал. Имало е моменти, когато е заседавал и 
през две седмици. Не винаги е било през два или през три месеца. Г-жо 
Николова, имате думата.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
……………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами не е излязла, не сте я направили през таблета. Г-н Евтимов, Вие 

сте след г-жа Николова. Гледам в системата. Реплика към г-н Ганев. 
Извинявам се. Репликата първо. Просто не е излязла заявката. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Председател, много моля в смисъла на закона и в смисъла на 

заповедта на Министъра на здравеопазването - хората, които не са с лични 
предпазни средства в залата или да им бъдат дадени такива и да ги 
поставят, защото на вратата раздаваха, или ако обичат да напуснат залата и 
да се вземат съответните мерки и да бъдат глобени. Защото подлагат 
всички останали на риск.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз това нещо нямам компетенции да го взема като решение, нито 

мога да санкционирам. Не е в правомощията ми. Така че тази реплика към 
мен… Не мога да отстраня съветник, не мога и да го глобя. Мога да 
отстраня, ако не се спазва реда в залата. Заповядайте, г-жо Николова. 
Колеги, моля само при изказванията по един човек от група да се изказва с 
оглед икономията на време. Заповядайте. 

 
 
 



Стела НИКОЛОВА 
Благодаря. Днес в дневния ред на нашето внимание има предложение 

от г-н Кмета за определяне на икономическа рамка за 2020 г. по договор за 
обществен превоз на пътници. Тъй като разглеждаме и документите по 
комисии, които са ни изпратени, получих отчет за изпълнение на 
програмата за емисии за вредни вещества и отчет за изпълнение на 
общинската програма за опазване на околна среда. И в двете има два 
еднакви абсолютно абзаца – „Изготвена е нова транспортна схема за града 
и проект за наредба за превоз на пътници“. Това е за 2019 г. е изготвена 
нова транспортна схема. В същото време ние не успяхме два пъти да 
проведем извънредната комисия по транспорт, за която се договорихме. В 
същото време, на нас ни се предлага днес да гласуваме икономическа 
рамка за 2020 г., за която комисия по транспорт не е имало. Не е имало 
обсъждане, не е имало реплики, не е имало икономически обосновки освен 
това, което ни се представя пред…, в момента. Прекрасно разбирам каква е 
ситуацията. Чух г-н Златев, изпълнителният директор на „Градски 
транспорт“ да казва, че за един месец „Градски транспорт“ е на 2 милиона 
загуба. Той си беше на загуба и преди това обаче. Сегашната ситуация 
става все по-тревожна. И тъй като в  предложението на г-н кмета е 
записано, че при доказана необходимост, след изтичане на срока на 
извънредното положение, ще се пристъпи към актуализация на 
икономическата рамка. Ние от „Демократична България“ предлагаме това 
„при доказана необходимост“ да отпадне и задължително ние да 
пристъпим към актуализация на икономическата рамка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, че Ви прекъсвам.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Слушам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В момента коментираме включване и отпадане на точки от дневния 

ред. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да. И аз коментирам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие предлагате частично един текст от точка да отпадне. Това е по 

същество, ще Ви дам възможност да го направите като предложение. 
 
 



Стела НИКОЛОВА 
Добре.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако има предложения за включване и допълване на дневния ред по 

някакъв начин, изменения и прочие.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Бихме искали само да отправим предложение към общинска 

администрация да се подготви актуализация на бюджета и да се съобрази 
това, че има нужда от много сериозен ръст нагоре в бюджета на социална 
комисия. Да се помисли в тази посока. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин… д-р Евтимов, извинявам се, заповядайте. 

След това г-н Атанасов. След това г-н Балачев. И отново апелирам по един 
представител от група, колеги. Искате изказване… 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми господа зам.-кметове, уважаеми г-

н председател, колеги, аз исках да се изкажа и мисля, че това е много 
важно. В момента сме в ситуация, в която следващите три години, в които 
останем тука няма да взимаме такива сериозни решения. Затова на първо 
място искам да благодаря, …жалко, че го няма областният управител, на 
екипите, които са създадени, на охраната, която е създадена и на това, че 
последната седмица във Варна няма нито един заразен, нито един 
инфектиран.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………… /от залата, н.р./ 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Моля?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, дайте да….., да спазваме Правилника. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Това е благодарение на мерките, които са взети  от Националния 

щаб, благодарение на мерките, които са взети от Кмета. Изказвам.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: Говорим по дневния ред… 



 
Николай ЕВТИМОВ 
Да. За дневния ред нямам никакви забележки и не искам. И затова 

съм писал „изказване“.  
 
От залата: ……………. /н.р./ 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Така. Затова Ви моля да благодарим на хората, които до този момент 

организираха нещата и не допуснаха разпространение на инфекцията. Да 
благодарим на всички полицаи и фирми охранителни, които гарантират 
реда и не разпространиха инфекцията. Да благодарим на всички здравни 
работници и на всички управители на лечебни заведения, които взеха 
адекватни мерки. Аз лично благодаря на всички. Благодаря и на хората, 
които ни разбраха, които си останаха в къщи. Разочарован съм от нашата 
здравна комисия. Ние не помогнахме на никой в тази ситуация. Благодаря 
за вниманието. Още един път благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Евтимов. Както Ви казах, следващата седмица ще 

има заседание, не знам защо изразявате Вашето разочарование. Г-н 
Атанасов, имате думата, ама не Ви виждам. А, да… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, 

само в допълнение, ако разбира се и г-н Ганев се съгласи, по отношение на 
неговото предложение, свързано с добавяне в Правилника на текстове. Тъй 
като и г-н Балабанов уточни че това, че могат да се провеждат сесиите 
онлайн, в момента е регламентирано от извънредното законодателство и с 
неговото отпадане това може вече и да не е позволено. Така че, ако 
позволите да допълним във Вашето предложение, разбира се, този текст 
наистина да бъде записан с уточнението, че при извънредни ситуации, 
включително и тези, могат да бъдат провеждани онлайн заседания, при 
положение че законодателят направи нужните промени. Тоест то може да 
си стои в Правилника, но с уточнението, че тези промени бъдат направени, 
защото след изтичането на извънредното законодателство, естествено и 
това, ако не го промени законодателят и да стане перманентно вътре в 
ЗМСМА. Благодаря Ви.  

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

Направих, ….. имах, направих апел към всички колеги по един 



представител от група да се изказвате. Заповядайте, г-н Балачев. Да, 
заповядайте. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
По дневния ред искам да кажа какво е нашето мнение на групата на 

ГЕРБ. Предложението първото вчера, както самият Председател каза, беше 
подложено, беше предложено и на комисията по финанси. И вчера казах, и 
днес ще го кажа, защо ще гласуваме против това предложение. Защото за 
да се направи такава, за да се вземе такова решение трябва да има една 
много сериозна обосновка относно това дали бюджета може и откъде, ако 
е възможно, да вземе тези пари, за да помогне на лечебните, общинските 
лечебни заведения с тези дали ще бъдат 500 или повече няма никакво 
значение... То е въпрос на преценка след като изслушаме и докладите и на 
съответните управители на нашите лечебни заведения. Не може към 
настоящия момент да се опитваме да правим популизъм, нали, да вкарваме 
тази точка няколко пъти да се опитваме да я вкарваме в дневния ред без, 
като ни е абсолютно ясно, че няма необходимата за това обосновка. Тази 
обосновка най-вероятно ще дойде може би след поне един месец след като 
сме в съответното…, в извънредното положение, след като видим 
докладите какви са евентуалните загуби на нашите лечебни заведения, 
какво ще даде държавата евентуално на тях и след това ние да видим какви 
са възможностите на бюджета и да го вземем. Всичко останало в момента е 
просто приказки. Затова аз считам, че тази точка не би могла по тези 
съображения да влезе в дневния ред и ние да вземем позитивно решение, 
въпреки че лично аз съм „за“ да помогнем на нашите общински лечебни 
заведения.  

По отношение на втората точка. По принцип, заседанията винаги са 
били публични. Да, вярно е, законът за извънредното положение дава тази 
възможност, но както и Председателят каза, нека да разсъждаваме като 
юристи - няма как да се прави промяна на нормативен документ без това 
нещо първо да бъде направено в писмен вид, да мине през съответните 
правни комисии и да бъде публикувано на сайта и едва след това да бъде 
взето. Така че, то по принцип би могло да залегне в Правилника като 
изключение, както каза и колегата Атанасов, но в настоящия момент ние 
не можем да вземем такова решение, въпреки така очевидната 
добронамереност на колегата, който го предлага. 

 И по третата точка, която се предлага за допълнение на дневния ред 
- актуализация на бюджета. Мисля, че е съвсем ясно, че актуализация на 
бюджета така, по този начин, на такава сесия няма как да бъде направена. 
Актуализацията на бюджета е сериозно нещо.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, то беше с пожелателен характер това нещо, което 

предложиха… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако е с пожелателен характер, защото вече не мога да направя 

разлика човек като излезе да прави предложение, трябва да каже че е или 
„за“ тази точка или не. Така че и това няма как да се случи. Това може да 
стане евентуално след като приключи или защото ние не знаем нито колко 
дълго време ще бъде това извънредно положение, какви ще бъдат 
резултатите от него, какви ще бъдат негативите. Вчера изслушахме на 
комисията директора на дирекция „Финанси и бюджет“ г-жа Господинова. 
Така че, така актуализация не се прави, колеги, и ние ще гласуваме ако я 
вкарвате в дневния ред, „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, моля Ви… 
 
Цончо ГАНЕВ 
………………, а г-н Балачев не го спирате… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 Изказва становище по Вашето предложение, колега.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Може и след мене да изкаже становище, а не ….…/от залата, н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама защо, всеки има право да изрази становище по предложенията и 

по предварително обявения дневен ред. Много моля… 
 
Цончо ГАНЕВ 
………………/от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ми давайте съвети как да водя заседанието. Ама Вие дори не 

знаете Правилника, че ми давате съвети, колега. Вие не знаете как се прави 
предложение за изменение на нормативен акт.  

 
Цончо ГАНЕВ 
………………/от залата, н.р./ 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама недейте да влизате в диалогов режим с мен.  
 
Цончо ГАНЕВ 
………………/от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, много моля, не влизайте в диалогов режим с мен. Няма как. 

Юридически спорове с Вас няма да водя. Все едно да седна с д-р Евтимов 
да споря на медицинска тема. Така. Е, с колегата Костадинов може да си 
поспорим по правни въпроси. Никакъв проблем няма. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, първо искам да отбележа, че 

всички имате желание да помогнете на лекарите и на медицинските 
специалисти. Дори д-р Евтимов им благодари, няколко пъти им благодари. 
Но за съжаление всички знаем, че те благодарности не ядат. Единственият 
начин да им благодарим е само и единствено чрез бързи действия и реално 
подпомагане, реална подкрепа финансова за всеки от тях. Затова ние 
настояваме и няколко пъти опитваме да вкараме тази точка за разглеждане 
и възможно най-бързо да бъдат взети решения и подкрепа на тези хора, 
които се борят за здравето ни. Тези всичките хора в момента Вие ги делите 
на първа, втора, пета и десета линия. Няма как да ги делим. Ние 
получаваме обратна връзка от много лекари и медицински специалисти. 
Сигурен съм, че д-р Евтимов ще го потвърди. Всички са на първа линия. 
Няма как да ги делим. Съжалявам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, извинявам се, че Ви прекъсвам. Това е по същество на 

точката. Като влезе в дневния ред ще имате възможност. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбрах. Добре. Точката, която искам да предложа за дневния ред е 

предложението, което направихме на 08.04.2020 г. за подпомагане на 
спортните клубове във Варна. Спортът е здраве и начинът за подкрепа 
здравето на варненци е да предложим тази точка и спешно да подкрепим 
клубовете, които в момента изпитват ужасна, са в ужасна безизходица. 
Спешно трябва да реагираме. Не след пет седмици, не след три месеца, 
сега. Защото всеки спортен клуб, който загубим в момента, губим десетки 
спортуващи, десетки хора, които няма да успеят да поддържат 
здравословното си състояние и добрата си кондиция. Трябва да реагираме 
в момента. На 08.04.2020 г. сме го внесли, разпределено е към финансова 
комисия. Г-н председател, вижте… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…Разпределено е това предложение към ресорните комисии. Моля за 

спешна реакция. Ако трябва изработване на работна група и всички заедно 
да направим така, че спортните клубове да бъдат подкрепени. Ще 
използвам факта, че г-н кметът е тук и искам да отправя едно питане във 
връзка с… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не може да отправяте питане, г-н Георгиев. Писмено си отправете 

питанията. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре, само… На входа на Варна има страхотни портрети. Нека да 

ги запазим. В момента се рушат. Трябва да предприемем необходимите 
действия да бъдат запазим. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма точка. Няма точка в дневния ред, съжалявам. Благодаря Ви. Д-р 

Станев, имате думата. Колеги, колега Костадинов и Иванов, правя и на 
двама ви забележка. И на Станислав Иванов, и на Костадин Костадинов. 
Много моля, спазвайте реда. Спазвайте реда в залата.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, 

по дневния ред. Много моля.  
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
…..Извинявайте, сигурни ли сме, че това е г-н Станев? 
 
Янко СТАНЕВ 
Много моля…. Не, не е сигурно, че съм аз, но тридесет и една години 

съм в тази зала. Значи ще има после лицево разпознаване.  
Аз моля изказванията от тази трибуна, /на комисиите върви/, да 

бъдат съсредоточени и подкрепени с експертиза. Тоест трябва да се чете, 
трябва да се ползва потенциал. В криза така се постъпва. Затова ще си 
позволя… значи според мен така ще си проличи в какво вярваме и според 
мен така ще се прекъсне веригата на празните приказки. Аз искам да кажа 
по двете предложения, които чух, ще се изкажа само по предложението за 
здравеопазване. Вижте, колеги, аз също имам текстово написан текст от 
преди две седмици за стимулиране на общинските лечебни заведения в 



доболничната помощ и в болничната помощ. Даже част от предложенията, 
които бяха обсъдени на Председателския съвет, на срещата с 
представителите на доболничната помощ, влязоха след това и нашият 
парламент реши нещата. Те бяха отправени, нашата позиция беше 
отправена и до Лекарския съюз в България, и до Народното събрание и т.н. 
На някой много му се иска да няма Председателския съвет, ужким да не 
работи съвета, да няма. Не е вярно. Работи. Само че не бие тъпана. Защо? 
Защото за всяка една мярка, особено в здравеопазването днес е нужна 
висока експертиза. И аз ще ви кажа нещо. Няма как днес от тази трибуна 
да направя точно и ясно предложение, макар че имам в писмен вид 
направено, защото то няма да отговаря на трите основни неща, които 
липсват на мен, липсват на Вас и все още не са анализирани. Това са 
аналитичните финансови данни, доказващи възможност и невъзможност за 
изплащане на трудовите възнаграждения в общинските лечебни заведения. 
Даже не става въпрос за стимулиране. Първата цел, за да останат да 
работят тези хора, …/сега тука ще се разпаля…, защото за медицина 
говоря, ама Ани да ми прости и всички колеги/, е да се осигури 
минималното работно възнаграждение. Какви фантазии ми говорите? На 
всички работещи, защото тези хора ще ни бъдат нужни. Спирам, защото 
мага да говоря 4-5 часа и няма да говоря ала-бала 500 лв., 100 лв., а ще 
говоря: ДКЦ „Х“ със 130 000 лв. месечни приходи средно за първото 
тримесечие, 85 % по НЗОК, съгласно закона и гласуваното от Парламента 
решение, 75 000 за ФРЗ и т.н. Това е първото, което ни липсва – 
финансово-аналитични данни. Второто, което ни липсва. По-спокойно…. 
По дневния ред се изказвам. Правя защо не бива да говорим популистки от 
трибуната и да предлагаме неща, които ми изглеждат на мен несериозно. 
Второто, което е, приходите и разходите на лечебните заведения. Третото, 
което е, искане от съответния управител. Сега да не ви изброявам всички 
неща, защото имаме и готово предложение и ще го предложа на комисията 
по здравеопазване. Днес не го влагам, защото днес, и ще кажа защо 
подкрепям дневния ред, искам освен това, което ще гледаме в социалната и 
здравната комисия, искам истинските, подготвени мерки в икономическата 
сфера, които вече са в действие, да бъдат санкционирани. Разбирате ли? Аз 
много внимателно четох икономическите мерки и не виждам в този 
момент, в тази криза по-различни мерки, които да са обсъдени на много 
широко ниво и които в този момент днес да вземем. След две седмици, дай 
Боже и при друга обстановка, никой не може днес да ме накара да взема 
икономическа мярка, която касае август месец. Благодаря.  

Аз ще подкрепя този дневен ред. Ще помоля наистина да прекъснем 
веригата на злото, която се генерира в обществото като напрежение при 
популистки изказвания. Има достатъчно лекари в Общинския съвет, и 
професори, и доценти, така че ще се справим и с тази задача за общинското 
здравеопазване. Благодаря ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Реплики не. Това е становище по предложението. Не 

виждам други заявки за изказвания. Режим на гласуване, колеги, по 
дневния ред. Не, извинявам се. Първо по предложението на колегата Ганев 
за включване на точка за помощите. Другото предложение за Правилника, 
има ред за подаване. Режим на гласуване по предложението на колегата 
Цончо Ганев. Второто няма да го подложа на гласуване, тъй като не 
отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове. След това ще 
подложа на г-н Георгиев предложението. 

 
Резултати от гласуването: за – 4; против – 6; въздържали се – 32; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване предложението на колегата Георги Георгиев 

за помощ за спортните клубове. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 5; против – 7; въздържали се – 33; 

отсъстващи – 6, предложението не се приема.* 
 

За протокола: Янко Станев – „против“, Генадий Атанасов – 
„против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване дневния ред в цялост, както е предварително 

обявен. 
 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 
бюджет” относно: 

(1) – утвърждаване на икономическа рамка за 2020 г., приложение 
към договор за обществен превоз на пътници с рег. № 
РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(2) – вземане на решения за приемане на пакет от икономически 
мерки за територията на Община Варна във връзка с обявеното 
извънредното положение. 

(3) – вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Златни 
пясъци“ АД. 

(4) – вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Двореца 
на културата и спорта“ ЕАД. 



 

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 
относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция. 

(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 
по асистирана репродукция. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

 
4. Освобождаване на член на Съвета на директорите на 

„Индустриално-технологичен парк Варна“ ЕАД. 
 
5. Освобождаване на член на Съвета на директорите на „Двореца на 

културата и спорта“ ЕАД. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 4; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа от дневния ред ще си позволя на 

днешното заседание да докладвам аз по точките.  
  



I. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – утвърждаване на икономическа рамка за 2020 г., приложение 

към договор за обществен превоз на пътници с рег. № 
РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(2) – вземане на решения за приемане на пакет от икономически 
мерки за територията на Община Варна във връзка с обявеното 
извънредното положение. 

(3) – вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Двореца 
на културата и спорта“ ЕАД. 

(4) – вземане на решение за отсрочване на задълженията на „Златни 
пясъци“ АД. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първата точка е относно икономическата рамка за 2020 г. с 

допуснато от комисията по финанси предварително изпълнение и 
положително становище на комисията. Сега ще докладвам и вашето 
предложение, което току-що направихте, за да не ставате повторно. 
Предложение от колегата Николова: текстът, който е за актуализацията на 
рамката след приключване на извънредното положение да се прецизира и 
да придобие императивен характер относно актуализацията, нали така, 
правилно цитирам. Имате думата, колеги, по предложението за 
икономическата рамка и съответно предложението на колегата Николова 
за императивен характер на текста в частта за актуализация на рамката 
след приключване на извънредното положение.  

 
………….. /от залата, н.р/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма. Заседанието е закрито както виждате.  
 
………….. /от залата, н.р/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не ми задавайте въпроси, ако имате питания някакви 

заповядайте, имате думата, питайте и така… Не виждам мнения и 
съображения по точката. Режим на гласуване по предложението на 
колегата Стела Николова текстът в частта за изменението след 



приключването на извънредното положение да придобие императивен 
характер. Режим на гласуване. Да, да се извърши актуализация след 
приключване, не при необходимост, да отпадне текстът „при 
необходимост“, ей това е предложението. Резонно е предложението. В 
режим на гласуване сме.  

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 1; въздържали се – 15; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване по цялостното предложение за рамката по 

същество, ведно с направеното изменение. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

199-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД20006816ВН/10.04.2020 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава „Икономическа рамка за 2020 г.“, съгласно 
Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в 
размер на 0,3462 лв./км без ДДС или общо 3 670 000 лв. (три милиона 
шестстотин и седемдесет хиляди лева) без ДДС за 2020 г.  

Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2020 г., 
в размер на 4 404  000 лв. (четири милиона четиристотин и четири хиляди 
лева) с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по 
транспорта и пътищата“, §10-20 по бюджета на Община Варна за 2020 г., 
Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“. 

След изтичане срока на извънредното положение в Република 
България, въведено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за 
периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., удължено до 13.05.2020 г. с 
последващо негово решение от 03.04.2020 г., „Икономическа рамка за 2020 
г.“ ще бъде актуализирана. 
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. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 4; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 



За протокола: Мартин Байчев – „за“, Венцислав Сивов – „въздържал 
се“, Янко Станев – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към втора точка. Точка втора касае освобождаването 

от местни такси за ползването на детски ясли и детски градини, като тук 
допълвам единствено към проекта за решение, който имате „за срока на 
въведеното извънредно положение“, прецизиран е текстът. Положително 
становище на комисията по финанси. Имате думата. Колега Тодорова, 
заповядайте. Различни правни основания са. Няма как. Щях да го предложа 
да се гласуват анблок, но… 

 
Мария ТОДОРОВА 
Добър ден в Деня на българската конституция. Пожелавам наистина 

правото да е изкуството на справедливостта в целия мандат на настоящия 
общински съвет. Във връзка с направеното предложение за точка две, ние 
от „Коалиция БСП за България“ правим следните допълнения, като нашата 
идея е да акцентираме на социалния елемент и Община Варна да съдейства 
на търговците, които работят тук при нас във Варна да могат по-лесно да 
преодолеят тежката ситуация, в която бяха поставени, без да имат някакви 
представи за това нещо, което ще се случи. Относно таксите, които са за 
детски ясли и за детски градини, бяхме направили предложение те да 
отпаднат, тоест децата, родителите да бъдат освободени за целия месец 
март, а не само периода за извънредното положение, като молим това нещо 
също да бъде разгледано, тоест за целия месец март, както и един месец 
след приключване на извънредното положение. Това е с оглед 
обстоятелствата, че голяма част от родителите всъщност ще останат и без 
доходи, което ще препятства и събираемостта на общинските вземания. В 
тази връзка е по-лесно може би е изначално да вземем решение по този 
въпрос.  

От друга страна всички търговци, които ползват общински терени за 
търговски обекти и т.н. да не ги изброявам двете точки, тези които са в 
обхвата на Министерството на здравеопазването предлагаме да бъдат 
освободени от местните данъци и такси за сметоизвозване за период още 
един месец след извънредното положение. А тези търговци, които не 
попадат и не са прекратили дейността си за периода на извънредното 
положение във връзка със заповедите на Министъра на здравеопазването 
да бъдат с редуцирани наеми за периода един месец след прекратяване на 
извънредното положение. Също така, бяхме направили предложение до 
администрацията на Кмета относно жеста, който правим към 
медицинските специалисти, които работят на първа линия пряко и 
непосредствено със заразените от корона вирус, както и тези, които 
действително са с опасност за живота и здравето си, да бъдат освободени 



от местния данък за основното си жилище за периода 2020 г., като това 
касае не чак толкова голяма категория лица и може би кметската 
администрация най-добре би изчислила какъв би бил точния размер. Но 
считаме, че това би бил един съществен социален принос и доказателство, 
че тези лица наистина са важни за нас. Още повече, че всички ние виждаме 
с тези маски колко трудно се работи, а все пак ние тук се предполага, че не 
сме с опасност за здравето и не сме в такава тежка ситуация. Относно 
туристическия данък, бяхме направили също предложение да бъде 
удължен срока на неговото първо плащане, така че молим да бъде 
разгледан и този въпрос, тъй като считаме че първоначалния проблем, 
който ще бъде след приключване на извънредното положение бихме могли 
да спестим като ситуация, за да могат тези най-пострадали лица, които 
всъщност за нас във Варна са така съществена част от местния бизнес, да 
могат да се стабилизират на пазара и да върнат отново работещите, които 
са били при тях работници и служители. По този начин подпомагаме и 
бизнеса, подпомагаме и работниците. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз не знам какво да кажа, единствено в писмен вид да 

ги дадете тези неща. Аз внимателно слушах, една част запомних но не 
всички. Нито в каква поредност, нито нищо. Г-н Балачев, искахте думата. 
Заповядайте.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

мислех в интерес на истината да не се изказвам, тъй като вчера имахме 
достатъчно възможност да дебатираме по всички мерки, които са 
включени в точка втора от проекта за решения. Те са девет на брой и са 
разнообразни като използвам възможността, че кметът е тук да благодаря 
на него и кметската администрация, че своевременно, даже бих казал ние 
сме новатори в една част от мерките за подпомагане, както на юридически, 
така и на физически лица във Варна с оглед на създалата се ситуация. 
Считам, че всички тези мерки са полезни както за гражданите, така и за 
бизнеса на Варна. Няма да се спирам на една по една от тях, защото пак 
казвам, ние сме ги дискутирали много и според мен ние сме направили 
това, което е възможно. Честно казано, на мен ми се иска да сме 
Балеарските острови, Варна да няма никакви данъци, хората да ни гледат, 
да ни пляскат, въпросът е какво правим с другите неща. Бюджетът на 
Варна го приехме преди два месеца. Приехме го с почти консенсус. 
Намерихме място за всяка една от дейностите на общината да защитим 
интересите и на социално-слабите, и социалните програми, и 
здравеопазването, и образованието, и инвестиционната политика. Всички 
се радвахме на този бюджет, обаче настъпи криза. И тези, които са имали 



възможността вчера да изслушат не съвсем краткия доклад на Стефка 
Господинова ще им стане ясно, че всъщност този бюджет първо той не е 
чувал. Тупаме го и от него падат едни милиони и що да е до юни месец 
примерно, а да не бъде до август или да не бъде до септември. Или защо не 
освободим всички от данъци. И на мен ми се иска. Хубаво, обаче едно е да 
искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш, казва Ибрям 
Али в „Мъжки времена“. И когато говорим за пари, трябва да знаем от 
къде тези пари ще дойдат. Така че, няма как. Да, права е Тодорова. И на 
мен ми се иска да е така. Да, най-вероятно повече ще помогнем на хората, 
обаче трябва да знаем откъде ще ги вземем, от кого ще ги вземем. От 
социално слабите, от коя част на бюджета да ги вземем, за да ги допълним, 
това, което Вие искате? Нямам нищо против. Отделно от това няколко 
пъти си позволявам вече да казвам, защото се старая да навляза в дебрите 
на съставянето на един бюджет и движението по него, че когато решиш 
отнякъде да дадеш на някого, трябва отнякъде да вземеш. Няма как да го 
извадя от джоба си. Отделно от това, очакваме слаб туристически сезон. 
Там имаме едно много сериозно перо. Това перо най-вероятно няма да 
бъде толкова сериозно. Ще се отвори една дупка. Тоест, предстоят ни 
много тежки времена и затова, когато обещаваме нещо или когато вземаме 
решения, трябва да бъдем много целенасочени, защото в един момент ние 
ще вземем решения обаче те как ще ги изпълняват не ми е ясно. Да не 
говорим, че има процедура по обжалване и т.н. и ще влезем в един 
кръговрат. Нямаме интерес от това нещо. Да, такива предложения, както и 
за болниците, както и за спорта - нека да минем, нека да ги направим в 
комисиите, нека да потърсим обосновката. Нека да видим имаме ли резерв 
и ако имаме колко е той. Той може да е толкова, може да е толкова, но пак 
казвам говори се за 20-30% намаление на приходите и няма как да 
увеличим разходите на бюджетната рамка, когато нямаме откъде да ги 
вземе тези пари. Какво ще предложим? Нали ако днес предложим да 
изтеглим един милиард заеми, всички ще скочат и ще кажат Варна 
задлъжня още повече, кредитният рейтинг ще падне и т.н. Не можем да се 
откажем от инфраструктурните проекти, които имаме. Ами там са сто и 
колко, Стефке? Забравих колко милиона бяха, които чакаме от външни 
програми. Можем ли да се откажем заради няколко милиона от тези пари? 
Така че, моят апел към всички нас е да проявим благоразумие, да утвърдим 
това, което е направено и то е направено със сметка, намерени са откъде 
парите ще дойдат, за да можем да подпомогнем. Отказали сме се от неща, 
от такси, от наеми и т.н. Ето, вчера например допълнихме предложението 
относно това – всички социално слаби, които ползват наши общински 
жилища, ги освобождаваме от наеми до приключване на извънредното 
положение. Ето пак една социална програма, но това са около сто хиляди 
лева, казва Стефка Господинова. Ето, едни сто хиляди лева отнякъде 
излизат пак, за да можем да помогнем на тези хора, които са социално 



слаби. Ами то в един момент всички ще станем социално слаби. Така че, 
нека да се ограничим върху това, което е направено до момента, това което 
е полезно за бизнеса, защото това е полезно наистина и моето категорично 
мнение е, че ние трябва да спазваме мерките. Ако ние спазваме мерките, на 
13.05.2020 г. ние ще започнем работа и тогава много от въпросителните, 
които си задаваме в момента, няма да ги имаме. Тогава бизнесът ще почне 
да работи, туризмът макар и със забавени крачки ще започне... Това е 
спасението, а не да си говорим сега, да се наддаваме, да не бъде 5 %, да 
бъде 10 %, да не бъде до края на юни и т.н.  

Ние ще подкрепим тези мерки, защото те са положителни, бяха 
навременни и бяха полезни за обществото. За съжаление, без обосновка 
няма да подкрепим всяко друго мнение, което бяхме по принцип 
подкрепили , защото пак казвам: ние трябва да мислим като собственици 
на този бюджет, като отговорни пред варненци, а не така просто 
популистки да хвърляме в публичното пространство и после да казваме, 
ама те не го гласуваха, защото нали ние го предложихме, но те не го 
гласуваха. Ще го гласуваме тогава, когато намерим необходимите средства 
за това, готов съм да помогна за всяко добро нещо, но то трябва да бъде 
мотивирано. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега. Реплика от г-жа Тодорова.  
 
Мария ТОДОРОВА 
Колега Балачев, мисля че не бях разбрана правилно. Всъщност 

нашето предложение не касае реални плащания, а касае бъдещо 
преструктуриране на общинския бюджет, което винаги е една гъвкава 
процедура и трябва да се прави при принципни условия и на принципна 
основа. Нашата идея е да можем да създадем такива условия, че 
работниците и служителите да могат да бъдат върнати на работните си 
места, търговците да могат реално да влязат в икономиката, за да може да 
се завърти целия икономически процес и да се стабилизира в един 
сравнително кратък и приемлив за нас период. Ясно ми е, че не само 
Община Варна, цялата държава и всичко извън държавата е в период на 
голяма стагнация, но все пак ние тук в нашата община следва да направим 
така че условията да са такива, да може всеки, който желае да се върне в 
цивилизацията грубо казано, да може да се върне с надеждата, че наистина 
ще успее и ще се справи.  

А от гледна точка на бюджета, той така или иначе предстои да бъде 
актуализиран, тъй като винаги знаете, по закон се прави такава 
актуализация в законовите срокове. Считаме, че следва да обърнем 
внимание на социалния елемент, защото без реалните хора няма да има 
икономика и в този смисъл и нашето съществуване се поставя така в една 



странна ситуация какво правим ние и къде е нашата отговорност. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата. Апелирам, това нещо можеше вчера на 

комисията да го внесете да го разгледаме. Г-жо Николова, заповядайте. 
Реплика на г-н Балачев. 

 
Стела НИКОЛОВА 
С цялото ми уважение към г-н Балачев смятам, че актуализация на 

бюджета може да се направи в контекста на инфраструктурни проекти, 
които не са започнати. Имаме разни идейни проекти, които струват по 
700 000, 350 000. Мисля, че администрацията може съвсем разумно да 
разгледа и да види кое може да отпадне, защото по въпроса със социалното 
положение и наистина изпаднали хора в трайно състояние на финансов 
дефицит, нещата са сериозни. Да не дойдат хората пред голямата сграда и 
да ни чупят прозорците, за да ни питат защо правим някъде асфалт, докато 
те няма какво да ядат. Има хора, които са чакали да започнат работа в 
туризма. Били са на борсата и в момента ми пишат всеки ден, че не могат 
да се включат в общинските програми, които са в социалната сфера, 
защото не отговарят на условията. Моля Ви, нека просто да се помисли в 
тази посока. Не става въпрос само да упорстваме да реализираме някои 
инвестиционни проекти, които мисля че към този момент не би трябвало 
да са приоритет. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Много настрани отидохме от темата. 

Инфраструктурата в момента изобщо не е на дневен ред. Д-р Станев, имате 
думата. След Вас, г-н Чутурков. Г-н Чутурков, и към групата на БСП, и 
специално към председателя на групата: апелирах да правите от един член 
на групата изказване само, да не е поотделно трима души да стават да се 
изказват. Въпреки това г-н Чутурков прави заявка за изказване. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

първо със здравните мерки - това не е приумица на Общински съвет - 
Варна, на България. Целият свят се ръководи от това. Ние тука и сега в 
момента частично, финансирането на мерките за осигуряване срещу 
пандемията в Община Варна е на добро ниво благодарение на участието на 
всички хора. Това нещо е първостепенно. Затова се обръщам към колегите 
от „Възраждане“ – сложете си маските.  

 
 



ОТ ЗАЛАТА 
….ами не са…. /н.р./ 
 
Янко СТАНЕВ 
Сложете си маските от уважение не към нас, аз не искам Вашето 

уважение, гнуся се от него. Аз искам към варненци да покажете уважение. 
Сложете си маските, моля Ви, за първи път и единствен може би в този 
мандат ще Ви се помоля. Толкова по здравните мерки. Не може да искаме 
от другите да ги изпълняват, ако ние не ги спазваме.  

По отношение на точката в дневния ред. Тъй като мерките в 
здравеопазването са ясни, мерките в социалната аз я наричам 
многостепенна интеграция, защото интегрира много близки хора в къщи, 
са ясни. Мисля че общината, всички щабове в България правят всичко по 
силите си и повече от силите си. Не искам да бъда администратор в това 
време.  

Второ обаче, по отношение на икономическите мерки, аз чух 
внимателно колегата Тодорова и мога да повторя всичко това, което казва 
тя, дори малко да го увелича и в това няма лошо. Ето за първи път ще 
кажа, че няма нищо лошо. Но мерките, които са предложени днес от 
общината са на база на прогресивния анализ. И отново казвам: с познания, 
с респект, тези мерки също са възможни. Възможно е във времето те също 
да бъдат взети. Съгласен съм с една голяма част от тях. Въпреки че аз съм 
много консервативен във финансовата политика. Няма да говоря за 
бюджета. Вижте, бюджет по време на криза съм виждал  1997-ма г. Да Ви 
разказвам ли? Така че смятам, че тези мерки трябва да бъдат подкрепени. 
Моля Ви, ако има други предложения, както в случая, тези предложения да 
бъдат придружени с частичен финансов анализ, но и с цялостен. Защото аз 
ще ви кажа от трибуната нещо, което е позиция на СДС. Ако имаме 10 % 
спад в община „Х“ в Община Варна, това означава дефицит само в това 
състояние, в което сме, над 30 милиона. Ако имаме, понеже преди малко 
чух за 30 %, ако имаме над 20 % - ще стане 45 милиона, а може да стигне и 
до 50 милиона. Това са професионални данни, които като се съпоставят 
могат да бъдат… Ама ние не можем да гледаме това нещо отсега, няма как. 
И затова аз приветствам тези мерки. Тези мерки не са насочени към 
общинския бюджет.Те са антибюджетни мерки. Те са мерки, с които се 
намалява приходната част на бюджета и са мерки в изгода на варненци, 
социално-икономически мерки в изгода на варненци. Не може да не се 
гласуват. Благодаря, г-н председател.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Чутурков, много кратко. Г-н Къчев, отново апелирам 

към Вас, да … по един от групата. 
 



Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н кмет, заместник-кметове, г-н председател. Ясно е, че 

се намираме в безпрецедентна ситуация, защото знаем кога започна 
пандемията. Не знаем кога ще завърши. Ясно е, че на един етап бюджетът 
трябва и да се преразгледа - снегопочистване, инфраструктурни обекти. Не 
искам да поучавам хората, които се занимават с това, какво да правят, но аз 
искам да взема отношение по-скоро като председател на ПК „Култура и 
духовно развитие”, тъй като едно от перата, което е в бюджета, касае 
финансирането на културата и по-скоро Фонд „Варна”. Първата сесия на 
Фонд „Варна” приключи, но резултатите още не са обявени. По втората 
сесия се работи. Във връзка с това, знаете, че в различните градове, се 
предприемат мерки за подкрепа на културата, на свободните артисти и т.н. 
При нас се е получило писмо от двадесет и седем подписани оператори на 
култура, културни дейци, дейци на свободна практика, които желаят част 
по-скоро да стане ясно първата сесия, какво става с финансирането на тези 
проекти. Ясно е, че една част от тях няма да се състоят, тъй като във 
времето вече е минал срокът. Друга част, като да речем свързано с кино 
фестивали и т.н., се преместват. Така че, в крайна сметка, според мен, за да 
е ясно за средствата, с които разполагаме, и анализът, който се прави, да 
речем от първата сесия, като се обявят резултатите, да е ясно, какво може 
да стане, какво да се отложи и какво трябва да отпадне. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз само се извинявам, че Ви прекъсвам. Това нещо е възложено в 

момента на комисията по Фонд „Култура”, която да направи анализ, за кое 
събитие конкретно би могло да се отложи, не би могло изобщо да се 
проведе… 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Да, понеже това касае също бюджета и за това искам да апелирам да 

имаме една яснота, какво правим за подпомагането на културните дейци.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще имаме на един етап… 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Имаме и писма от книгоиздатели, които пък желаят да бъдат 

подпомогнати със закупуването на литература от читалищата. Така че, 
това е един подход, който ще даде възможност да се види, с какви средства 
ще се финансира културата, какво евентуално може да се пренасочи, но да 
има някаква яснота. Благодаря Ви. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Георгиев и г-н Ганев, изберете си кой да говори, по 

един от група. Стига, моля Ви се. Добре, в една група сте, не може ли да 
изрази позицията на групата един човек? Кому е необходимо по трима да 
се изказвате? Да Ви гледат по телевизията? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Кой ще ни гледа по телевизията? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 …, които са си в къщи. Кому е нужно да правите двама човека, по 

една и съща точка от една група, изказвания?  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ще говорим различни неща. Не знаехме, че трябва да представим… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-н Георгиев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, че не сте двадесет, че... 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да. Дай Боже. Скоро ще бъдем двадесет.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, Поживьом увидим. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, настоящите мерки са, 

меко казано, неадекватни на ситуацията просто, защото тя е променена. 
Ние държим да бъдем адекватни и да успеем да реагираме на промените, 
които всички виждаме.  

 
………….. /от залата, н.р./ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ако обичате, на „бе” ли ще си говорим? От кога си говорим на „бе”? 

Така. Следващото. За да бъдат адекватни, ние държим да бъде направен 
SWOT анализ. Има ли SWOT анализ? Има ли? Разгледани ли са 



настоящите силни и слаби страни на положението, в което сме? Много от 
вас, до сега чухме, как обясняват, че било криза, че драма, и т.н. Да. Така е, 
но всяка криза е и възможност. Всяка криза дава възможностите за 
реагиране и те трябва да бъдат използвани сега. Не след един месец. Не 
след шест месеца. Ние трябва да реагираме в настоящия момент, да 
установим силните страни на настоящото положение, да ги анализираме и 
да ги използваме. След малко ще обясним как има натиск върху разходната 
част на бюджета. Всички ще го обяснят, ще го говорят - добре, ама 
единият от елементите за преодоляване на този натиск, е точно използване 
на силните страни на настоящата ситуация, подкрепа и анализиране на 
нещата, които трябва да се случат. За това настоящата ситуация, да, има 
страшно много слаби страни, но нека да разгледаме и силните. Има ли 
направено планиране в трите аспекта - негативен план, реалистичен и 
оптимистичен? В момента ние трябва да бъдем, трябва да планираме сега, 
не да обясняваме, че няма как да.... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това са частични мерки. Не правим актуализация на бюджет 

линията. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Само да кажа. Да, точно това. В момента приемаме частични мерки, 

а ние в момента трябва да имаме пълната картина, която ни е 
предоставена, и да разглеждаме точно нея, защото не може след шест 
месеца да анализираме пак или ако следващата комисия и сесия е след два, 
три, месеца, то ще мине и кризата и ще мине и всичко.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество. Имате ли конкретно предложение? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам предложение. Добре, конкретно предложение: във връзка с 

желанието ни да получим SWOT анализ и средносрочно планиране, да 
бъде изработен икономически щаб към Общинския съвет и да бъде 
използван потенциала на Икономическия университет, за да успеем да 
бъдем истински адекватни към настоящата ситуация. Всичко останало е 
излишно. Трябва да реагираме сега. Разходната част на бюджета ще бъде 
мотора в следващите месеци на цялата икономика и трябва да бъде 
използвана. Всичко, като оправдания, като оф трудно е, не знаем как ще 
реагираме, не знаем какво ще стане, са излишни неща. Сега трябва да 
бъдем хладнокръвни и да реагираме в момента. Благодаря.  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Г-н Ганев.  

 
ОТ ЗАЛАТА 
….. Какво му беше предложението? /н.р./ 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
За щаб. Икономически щаб. Това е предложението, което можеше да 

стане с едно изречение. Г-н Ганев, имате думата. И да помоля по същество, 
отново. Не да си говорим приказки от общ характер.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, като общински съветник, имам право да изкажа и да 

изложа всичко това, което е предложено пред мен и се изисква да го 
гласувам, да си изкажа мнението, затова не може да ми казвате по 
същество и да ме ограничавате какво точно ще кажа. В тази връзка, 
предложените мерки от г-н Портних - с изключение на, момент да видя, 
девета точка и десета… Значи не, извинявам се, десета и единадесета 
точка, които са изключително адекватни и навременно направени и ги 
подкрепям. Бяха наистина на място направени. Всичко друго е 
половинчато. Не навреме и с кратковременен ефект. По първото 
предложение, което иска Кметът да приемем в момента, за отпадане на 
детските ясли и детските градини. Въз основа на това нещо г-жа 
Господинова вчера направи едни апокалиптични разяснения. Само искам 
да кажа, че по този начин, освен че ще спестим приходи от такси, отпадат 
и доста разходи, защото, мога да препратя и-мейли, на който иска, от 
служители на детските ясли, които обясняват, че не могат да си изплащат 
кредитите, защото ние сме спрели плащането към тях. Така. В „Синя зона” 
- отпадане на „Синя зона”. Може ли някой да ми обясни с какво точно 
подкрепяме бизнеса във Варна с отпадането на „Синя зона”. Това по 
никакъв начин не подкрепя бизнеса. Това, което, г-жа Господинова вчера 
представи като разходи, по-скоро, като приходи, които няма да се 
реализират - даже и приходи от разширяване на „синята зона” – ами това 
по никакъв начин не би трябвало да се приема, като подкрепа за какъвто и 
да е било бизнес във Варна. По никакъв начин. Това, че тези разходи се 
спестяват като приход, за мен не е правилно. Абсолютно не е правилно.  

 
Тодор БАЛБАНОВ 
В подкрепа не е правилно или не е правилна подкрепата? 
 
Янко СТАНЕВ 
… подкрепата не е правилно, така ли?.... /н.р./ 
 



Цончо ГАНЕВ 
Станев, ще ме прекъсвате или ще трябва да Ви репликирам, или 

трябва да водим диалог?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
……. /от залата, н.р./ 
 
Цончо ГАНЕВ 
Нищо, питам. Ако искате да водим диалог пред всички, ще го водим. 

Ако не искате, няма да го водим.  
 
Янко СТАНЕВ 
……. /от залата, н.р./ 
 
Цончо ГАНЕВ 
Първо няма да ми говорите на „ти”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев. Г-н Ганев, продължете ако обичате. 
 
Янко СТАНЕВ 
Чакай бе, как ще ги търпя тука да ми говорят по пет часа… /н.р./ 

Къде се намират… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Наиграхте ли се, Станев? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Благодаря. Така. Повтарям. Отпадането на „синята зона” и 

приходите, които не са влезли в Община Варна. Приходи, които са 
пропуснати да се вземат и да се пренасочат за поощряване на бизнеса е 
абсолютна... Няма да употребявам неприлична дума. Не е уместно, нека да 
го кажем така. Защото в следващия момент казваме, че няма да събираме 
наеми и такси от бизнеса до десето число на следващия месец след 
отпадане на извънредното положение. Ние предлагаме нещо конкретно. 
Три месеца поне след отпадане на извънредното положение да не се 
плащат местни данъци и такси, свързани с помещения, тротоарно право, и 



всичко това, което е. Това са реалните мерки за подкрепа на бизнеса, а не 
„Синя зона” да отпадне,. Защото не са чак толкова много милионите, които 
трябват за да се подкрепи бизнеса в момента. Този бизнес дава прехрана на 
стотици хиляди хора. Вчера на комисия бившият председател на 
Постоянна комисия „Финанси и бюджет”, изказа мнение, че това не е 
уместно, тъй като една част от тези помещения в момента работят. Искам 
да ви кажа, не знам точно какъв е процента, но първо той е минимален и 
второ, ако въобще работи по цял ден, нищо не реализират. Именно, защото 
е карантина и много хора са си по къщите и са безработни. Затова, 
реалната мярка в момента е да подкрепим бизнеса. Бизнеса, а не да отпадат 
тези неща, които по никакъв начин не дават добавена стойност.  

Следваща точка, която се предлага… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате тридесет секунди. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Добре. Искам да попитам. От нас се иска да подкрепим раздаване на 

пакети с храна. Никъде обаче не се казва къде, или поне до мен не е 
достигнало, каква е стойността на тези пакети и какво включват най-вече. 
Защото може да струва много пари и да си заслужава, защото имат много 
неща. Какво има в пакетите? И колко струват най-вече? Защото се слага 
една бройка, но няма обосновка, колко ще струват, като цяло. Как точно се 
определиха към трапезариите да са за сдружение „Здраве, култура, 
самочувствие, интегрирано, устойчиво развитие”, точно сто места да се 
увеличат, и към другото, което е към обществената трапезария да са само 
четиридесет места? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Байчев, реплика. Реплика има и г-н Байчев, г-н 

Иванов, и е първият подал заявка.  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Първо, честно да Ви кажа, срам ме е. Тук почнаха някакви обиди, някакви 
викове. Ние не сме на футболен мач. Не знам, който и да си позволява да 
го прави, малко да се обере, най-малко от уважение към нашите 
избиратели.  

Второ, по точките искам да кажа няколко неща. Разбира се, че са 
добри предложенията и на г-жа Тодорова, само че част от предложенията 
трябва да се прецизират. Точно това е идеята на тази оценка, която трябва 
да се направи. Примерно в предложението отбелязахте, че е хубаво един 
месец след изтичането отново да не се събират такси за яслите и детските 



градини. Разбира се, това ще е много добра мярка за хората, които 
наистина са изгубили работата си. Това беше и предположението. А какъв 
е плюсът от тази мярка за хората не са изгубили работата си? Това логично 
ли е и дали това е най-доброто социално, което можем да направи. Защото 
средствата за тези деветдесет процента, които няма да са изгубили 
работата си, които ще спестим от тях, не може ли да се дадат в по-
правилна посока?  

Към г-жа Николова, моля ползвайте икономисти и финансисти. Да 
спрем инфраструктурните проекти ще видите, че всички големи държави 
ще се впуснат максимално в извършването им веднага след края на кризата 
и това е доказана мярка, защото това е по-социална мярка, отколкото да 
раздадем едни пари, да дадем работа на колкото се може повече хора, 
които са ангажирани пряко в тези проекти. И тези хора обикновено са 
хората, които са най-уязвими.  

 
Стела НИКОЛОВА 
……………. /от залата, н.р./ 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Казахте да спираме инфраструктурни проекти.  
 
Стела НИКОЛОВА 
....... Казах да се….. /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
По-конкретно се изказвайте. Така че, молбата ми колегите е нека се 

уважаваме. Ако не се уважаваме пряко, уважавайте избирателите. Тук сме 
на пропорционален принцип. Има професори, лекари, директори и така 
нататък, адвокати... Нека да се уважаваме. Професионалисти са в залата. 
Мисля, че е нормално. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Байчев. Реплика на колегата Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател, г-н кмет, господа заместник-кметове, 

колеги, разбира се благодаря на гражданите, които ни гледат по 
телевизията. Вчера изказах едно такова мнение, но ще започна с това: аз 
също като предходно говорещият колега съм малко озадачен. Тук се 
спуснаха много хора да говорят, дайте да дадем. Нали? Дайте да дадем в 



множествено число, демек от всички нас. Дайте по-стопански да гледаме 
на нещата. Конкретно по предложението на колегата, което направи: част 
от бизнесът в момента, макар и малко част, той работи. Дайте сега да 
натоварим администрацията да раздели, кой бизнес работи и кой не 
работи, на кой да опростим, на кой да не опростим. Още допълнително да 
затормозим администрацията, вместо да си гледат другата работа. Сега, 
извинявам се, но нещата трябва да имат такъв характер, какъвто е 
направено предложението на кмета. Много точно. И има срок, колега. 
Точно на десети, след приключване на извънредното положение. Не е така 
хвърлено в пространството. Не е пет дена или десет дена. Така че, 
предложението е много уместно. Разбира се, ако има някакви други 
предложения, ще ги подкрепим. Искам към г-жа Господинова, наистина, 
освен капиталова програма да спре да се осъществява, има и други 
резерви. Значи, част от спортния календар… Г-н Христов правилно прави 
корекция на приходната част, тоест няма да може да я осъществи. Ами 
имаме спортна програма, също така част от социалната програма. 
Отпускаме едни средства за НПО сектора, които са финансирани изцяло от 
нашият бюджет. Ами ще ги свием. НПО-то ще си кандидатства по други 
проекти. Тоест има резерви. Не е така само капиталовата програма. Аз 
също подкрепям колегата Байчев. Разбира се, има резерви. Не са 
безкрайни, но в крайна сметка, сега е време да действаме. SWOT анализи, 
такива работи, ще ги правим след това. Сега е време да действаме. 
Благодаря, колеги. Това беше.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, ще се изказвате ли? По погрешка ли сте натискали? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Исках една реплика само. Уважаеми колеги, слушам за съжаление 

колегите от „Възраждане” и се чудя, може ли в това тежко време за 
държавата, когато се опитваме да направим всичко каквото е възможно - 
пак натъртват на тази дума - да се правят такива изказвания от трибуната. 
Бива бива политика, обаче всичко трябва да има мярка.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не направиха добро впечатление, определено. Смятам, 

че има кой да дава оценка. Не сме ние хората. Така. Режим на гласуване, 
колеги, повече дебати по следващите дванадесет точки няма да допусна. 
Режим на гласуване по всяка една от мерките. Мисля, че дебатът беше 
достатъчно дълъг по всяка една от мерките. Без да ми вдигате ръка. 
Особено на Вас днес съм Ви дал възможност многократно да говорите. По 
всички мерки, които са от подточки, дебатът се изчерпа. Ще подложа на 



гласуване всички допълнителни предложения, които бяха направени. 
Казах за дебат повече, че няма да допусна. Дебат.  

Предложението първо, което бе направено от колегата Мария 
Тодорова. Предложенията. Режим на гласуване по реда на постъпване.  

 
Резултати от гласуването: за – 17; против – 2; въздържали се – 24; 

отсъстващи – 8, предложението не се приема.* 
 

За протокола: Мартин Златев – „за”; Петко Петков – „въздържал се”; 
Николай Евтимов – „против” 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението на колегата Ганев. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 4; против – 10; въздържали се – 33; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Николай Евтимов – „против”; Петко Петков – 

„въздържал се”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нечие предложение пропускам ли, колеги, да го подложа на 

гласуване, че и аз се обърках вече.  
Така. Подлагам на гласуване предложенията по същество относно 

таксите в детските градини и яслите, в едно с допълнението, което 
направих в началото за срока на въведеното извънредно положение. Режим 
на гласуване.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, обявявайте номера на точката, която гласуваме, че 

така има вероятност да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Номерата има вероятност при мен и при вас да се разминават, така че 

умишлено не обявявам номер. Не знам вие какво имате и колегите какво 
имат. Аз казвам по същество текста какъв е. Вие си ги гледайте по номера, 
защото ще се окаже в един момент, че номерата се разминават и гласуваме 
различни неща.  

 
200-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от 
Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. от Наредба на Общински 
съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и 



цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински 
съвет – Варна освобождава от заплащане на местни такси за ползване на 
детски ясли и детски градини задължените лица за срока на въведеното 
извънредно положение. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за”; Петко Петков – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение, „Синя зона” за срока на въведеното 

извънредно положение, като по отношение на живущите после да бъде 
прихваната таксата за следващите месеци съответно. Режим на гласуване. 
Предложението на кмета за „синята зона”.  

На различни правни основания са, съжалявам. 
 
201-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от 
Закона за местните данъци и такси и чл. 78 от Наредба на Общински съвет 
– Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Варна и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 
Варна освобождава от заплащане на цена за кратковременно паркиране в 
рамките на територията на  „Синя зона” за срока на въведеното извънредно 
положение. Заплатената цена за режим на локално платено паркиране в 
„Синя зона” за живущите по постоянен адрес и юридическите лица, през 
времето, което не е работила, да бъде прихваната за следващите месеци 
съответно.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 4; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Евтимов – „за”; Анелия Клисарова – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението за освобождаване на такси, наеми и цени на услуги, 

пазари, тържища, тротоари и прочее, както и наеми цени за право за 
разполагане на обекти по чл. 56 и параграф 17 от Закона за устройство на 
територията, и цена сметоизвозване, както и обекти общинска собственост, 
за срока на извънредното положение. Режим на гласуване.  

 



202-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 б от Закона 
за мерките и действията по време на извънредното положение, за срока на 
въведеното извънредно положение, и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 
Варна освобождава от заплащане на такси, наеми и цени на услуги 
обектите, които попадат в обхвата на заповедта на Министъра на 
здравеопазването и са преустановили  дейност, а именно: 

 1. Освобождават се от заплащане на такса пазари, тържища, 
тротоари, площади, улични платна, панаири, в това число и вендинг 
автомати, поставени на открито, и др. и цена на услугата сметоизвозване; 

2. Освобождават се от заплащане на наемни цени за право на 
разполагане на обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата 
сметоизвозване и обекти общинска собственост. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
  
За протокола: Анелия Клисарова – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение – освобождаване от наеми по договори за 

наем за общински жилища от фонд „За настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди“ и фонд „Резервен“ за срока за въведеното 
извънредно положение. Режим на гласуване. 

 
203-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 
Варна освобождава от заплащане на наемни цени лицата по договорите за 
наем на общински жилищни имоти от фонд „За настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди“ и от фонд „Резервен“ за срока на 
въведеното извънредно положение. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение за срока на въведеното извънредно 

положение. Удължава срока за заплащане такси, пазари, тържища и такси 
сметоизвозване до десето число на месеца, следващ края на извънредното 
положение на наемни цени. Удължава срока по параграф 17 и чл. 56 от 
Закона за устройство на територията до десето число. Удължава срока за 



заплащане на дължима наемна цена за извършване рекламна дейност. 
Удължава срока за заплащане на дължими парични постъпления от 
концесионни възнаграждения. Удължава срока за заплащане на наеми и 
цени по договори за наем на жилища от фонд „Настаняване” под наем на 
граждани с установени нужди и фонд „Резервен”. Режим на гласуване.  

 
204-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 
Варна удължава срока за заплащане на дължимите месечни такси, наеми, 
цени на услуги и концесии за всички останали обекти, които са извън 
обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването, за срока на 
въведеното извънредно положение, а именно: 

1. Удължава се срока за заплащане на такса пазари, тържища, 
тротоари, площади, улични платна, панаири и др. и цена на услугата 
сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното 
положение; 

2. Удължава се срока за заплащане на наемни цени за право на 
разполагане на обектите по чл. 56 и §17 от Закона за устройство на 
територията и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца 
следващ края на извънредното положение; 

3. Удължава се срока за заплащане на дължимата наемна цена за 
извършвана рекламна дейност до 10 число на месеца следващ края на 
извънредното положение; 

4.  Удължава се срока за заплащане на дължимите паричните 
постъпления от концесионни възнаграждения за дадените от община Варна 
обекти на концесия до 30.06.2020 г.; 

5.   Удължава се срока за заплащане на дължимите наемни цени по 
договорите за наем на общински жилищни имоти от фонд „За настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и от фонд 
„Резервен“, до 10-то число на месеца следващ края на извънредното 
положение. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение. Удължава издадените до настоящия момент 

абонаментни карти на преференциални цени на категории лица по чл. 12 от 
Наредбата и условия за пътуване на обществен транспорт на територията 
на община Варна, именно пенсионери, учащи се и лица с трайни 
увреждания, до отмяна на въведено извънредно положение, както и до 
един месец след това. Режим на гласуване. 



 
205-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с препоръките на 
националния оперативен щаб за социална дистанция и с цел избягване 
струпването на хора пред пунктовете за продажба на абонаментни карти и 
по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна удължава 
издадените до настоящия момент абонаментни карти на преференциални 
цени на категориите лица по чл. 12 от Наредбата за реда и условията за 
пътуване в обществения транспорт на Община Варна, а именно 
пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания, до отмяна на 
въведеното извънредно положение, както и до един месец след това. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение е удължаване на срока, в който задължените 

лица, могат да ползват отстъпка пет на сто от дължимата такса за битови 
отпадъци до тридесети юни, като тук добавяме и правни основания – 
параграф 26 от Закона за мерки и действие по време на извънредно 
положение. Обявено с решение на Народно събрания от 13.03.2020 г. 
Режим на гласуване. 

 
206-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20 от Наредба 
на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, чл. 28, 
ал. 2 от Закона за местни данъци и такси и §26 от Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 
Варна удължава срока, в който задължените лица могат да ползват 
отстъпка от 5 на 100 от дължимата такса за битови отпадъци до 30.06.2020 
г. включително. 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение е даване на съгласие относно увеличаване 

капацитета на обществена трапезария към сдружение „Здраве, култура, 
самочувствие, интегрирано и устойчиво развитие” със сто места. От 



петстотин и петдесет на шестстотин и петдесет, като от тези нови сто, до 
петдесет места да се обслужват чрез доставяне на храната до адрес на 
потребителя. Режим на гласуване. 

 
207-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване капацитета на обществена трапезария към Сдружение 
„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие” от 550 
места на 650 места (с общо 100 места), като от същите до 50 места се 
обслужват чрез доставяне на храната до адрес на потребителя. 
 

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 2, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение: Общински съвет дава съгласие за 

увеличаване капацитета на обществена трапезария към Домашен социален 
патронаж с общо четиридесет места, от 515 на 555. Режим на гласуване. 

 
208-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
увеличаване капацитета на Обществена трапезария към Домашен социален 
патронаж от 515 на 555 места /с общо 40 места/. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение. Подготвяне на 500 пакета със стоки от 

първа необходимост за дома от Домашен социален патронаж за лица с 
неравностойно положение с доходи до линия на бедност на член от 
семейство. Режим на гласуване. 

 
209-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
подготвяне на 500 пакета със стоки от първа необходимост от Домашен 



социален патронаж, за лица в неравностойно положение с доходи до 
линията на бедност на член от семейството. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение. Одобрява предприети незабавни ефективни 

действия по превенция и защита от разпространение на вируса на 
населението на общината, чрез второстепенни разпоредители, общински 
търговски предприятия и всички други общински институции, 
включително чрез предоставяне на лични предпазни средства, и така 
нататък. Режим на гласуване. 

 
210-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от 
Закона за здравето и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
предприетите незабавни ефективни действия по превенция и защита от 
разпространението на вируса на населението на общината, чрез 
второстепенните разпоредители с бюджет, общинските търговски 
предприятия и други общински институции, включително чрез 
предоставяне на лични предпазни средства, консумативи и 
дезинфекционни материали на служителите им, които са пряко 
ангажирани с извършването на дейността, както и на застрашените от 
заразяване групи граждани чрез медицинските пунктове, доброволческите 
отряди и етажните собствености. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение. Одобрява предприети незабавни ефективни 

действия по представяне на маски, ръкавици и прочие, дезинфекционни 
мероприятия. Поставяне на полеви мивки на територията на общината, в 
това число на жп гара, автогара, и така нататък, като Ви предлагам да 
включим и предварително изпълнение, което вчера е пропуснато на 
комисия.  Режим на гласуване. 

 



211-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от 
Закона за здравето и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
предприетите незабавни ефективни действия по: 

1. Предоставяне на маски, ръкавици, облекла и защитни 
очила/шлемове, дезинфектанти за ръце, дезинфекционни материали за 
почистване: 

- на кметовете по райони за организиране на незабавни действия по 
дезинфекция на общите части на етажната собственост на жилищните 
сгради чрез домоуправителите;  

- на гражданите посещаващи големи хранителни магазини, градския 
транспорт и възрастните хора, включително и чрез изпращане по пощата в 
пликове на еднократни маски по адреси; 

- дезинфекционни мероприятия на подлези, детски площадки, спирки 
на градския транспорт и други обществени места, осъществявани от ОП 
„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ и сметопочистващи дружества; 

- на социалните услуги, Общинските предприятия, обществени 
институции (лечебни заведения, търговски дружества с общинско участие, 
висши учебни заведения и др.), служителите на Община Варна и 
второстепенните разпоредители с бюджет и всички осъществяващи 
дейности за опазване живота и здравето на гражданите, свързани с 
изпълнение на противоепидемичните мерки. 

2. Поставяне на полеви мивки на територията на Община Варна, в 
т.ч. на ЖП Гара и Автогара Варна и осигуряване на подвижни тоалетни и 
полеви мивки на КПП-тата, които осъществяват контрола на входно-
изходните пътища на града. 

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.   

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

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка, относно отсрочване на 

задълженията на „Дворец на културата и спорта”, както поех ангажимент 
на комисията да представя актуална справка за същите към днешна дата. 
Те са в размер на общо шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин 
седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки, като тук отново 
предлагам да допуснем предварително изпълнение, предвид изтичащият 



във вторник срок за кандидатстване по мярката 60/40. Имате думата. Г-н 
Къчев. След това г-н Георгиев. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, по 

принцип общинското дружество, нали предприятието което е „Дворец на 
култура и спорта”, с тези задължения от 2013 г. съществуват, и това, което 
е предложено от г-н Минко Христов, който е управител, всъщност от 2015 
г. и 2019 г., в този период на лихви и на други работи… Трябва да спре 
тази порочна практика, да продължи по този начин да се влачат, грубо се 
изразявам с израза, такива задължения и трябва по някакъв начин ние като 
общински съвет и администрацията, като избрана, да ръководи тези 
дейности, да се ограничим в някакъв по-разумен срок. По принцип сме 
„за“ групата от „Коалиция БСП за България“ за опрощаване на такива, за 
отсрочване по-точно на такива дългове, но да се ограничим не до 2024 г., а 
до 2023 г. Това е със срока на мандата на кмета и на общинските 
съветници, да не оставяме задължения за следващият общински съвет и 
следващият кмет, примерно. Това е моето предложение и да не е до 2024-
та г., а до 2023-та г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Георгиев, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н Председател, колеги, искам да обърна внимание, че с 

евентуалното настоящо разсрочване ние отваряме вратите на всяка фирма, 
всяко дружество във Варна да поиска същото със същите аргументи. Това 
е много важно да се каже, защото в зависимост от срока, с който ще 
разсрочим настоящото задължение, същото това може да бъде поискано от 
група фирми и така. Другото, което трябва да обърнем внимание е, защо се 
иска настоящото разсрочване. Защото е натрупан дълг. То се иска за да се 
кандидатства за мярката 60/40. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Точно така. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не защото е натрупан дълг, а защото се кандидатства. 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Така. За кандидатстване на настоящата мярка също трябва да бъде 

помислено дали има смисъл при положение, че преди малко казахте, че 
„Дворец на културата и спорт” и „Златни пясъци” няма да имат много 
добри финансови резултати следващите периоди и какво ще се случи при 
положение, че четиридесет процента от разходите за работни заплати и 
осигуровки ще бъдат поети от техните бюджети, а след три месеца - сто 
процента. Тоест в следващите шест месеца ние ще продължим да трупаме 
дълг, без да има реално оптимизиране на разходите за труд. Така че, това 
трябва да се помисли и това трябва да бъде преди всичко анализирано при 
вземането на настоящото решение.  

Другото, което искам да обърна внимание е, че миналата година 
говорихме за добро финансово състояние, а разходите продължават да се 
трупат. Това е много важно. Подкрепям колегата, който също каза, че 
подобен дълг не бива да бъде трупан и ще помоля всички тези аргументи, 
които излагаме в момента, да бъдат взети под внимание при настоящото 
гласуване. Благодаря.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика от г-н Къчев, и реплика от г-н Станев. Г-н Георгиев, 

уверявам Ви, че всички, максимално всички мерки по отношение на 
свиване на разходите са взети. Може да се запознаете от колегата Минков, 
от изпълнителния директор Минко Христов. Абсолютно всички мерки за 
свиване на разходите в момента са взети.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, нищо ново не казвате. Разбира се, разбира се, че е така. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Имам ли думата? Кратка реплика. Уважавам мнението на колегата 

Георгиев, но не взех отношение в предната точка за „Златни пясъци”. 
Гласувах „за”, защото само те са дали искане и то отсрочване... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не сме гласували още. Следващото е. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Но ще го гласуваме. Просто избързвам, за да не вземам пак 

отношение. Само те са подали искане към момента до общинските 
съветници, до общинския съвет, до кмета и т.н. Тези неща, който е подал, 



него разглеждаме, защото по тази логика „Златни пясъци” няма пет хотела 
към АД „Златни пясъци”. Има още двадесет и пет, които нямат нищо общо 
с дейности, нали, те ще си плащат, по принцип. Изразявам мнението на 
групата. Но по този въпрос за общинското „Дворец на културата и спорта”, 
както каза и председателя, там са направени разчетите. Вярно, че имаше 
столица на спорта и така нататък. Акумулираха се печалби. Но тези са 
стари задължения, нали, не от миналата година. От миналата година, 
печалбите не могат да ..., и с тези печалби не могат да насмогнат, за да си 
от 2013 г. задълженията. Те са триста хиляди и нагоре. Видяхте ги. Само 
двеста и колко хиляди са лихвите. Затова изразих отношение, нали, че до 
2023 г. да разсрочим, защото все пак трябва да подадем ръка на това 
общинско предприятие, което е „Дворец на културата и спорта”. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Тук само да допълня нещо, колеги. Тези задължения, 

основната част от тях са от 2013 г., след 2013 г. дружеството постепенно 
започва да изплаща и успява да изплаща всеки един от годишните си 
данъци към настоящия момент и към настоящата година. Има леко 
изоставане в такса смет. Но определено тенденцията е подобрена. Това се 
вижда и във финансовите резултати в годишните финансови отчети. Така 
че, пак казвам, тук става въпрос за едно старо задължение, което е 
възникнало 2012 г. и 2013 г. Доктор Станев, искахте думата. Заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Кратка реплика. 60/40, за която кандидатства общинската фирма 

„Дворец на културата и спорта”, е съобразена с аналитичните финансови 
данни, с приходите и разходите за периода за който е отправено искането в 
този момент, и всички останали документи. Тоест, ако внимателно се 
разгледа предмета на дейност на дружеството, годишните отчети за 
миналата година, за по миналата година, ще видите, че и в момента има 
няколко сектора в дружеството, които работят и носят приходи. Няма да ги 
изброявам тука, за да не Ви занимавам. И други прояви, които не работят, 
за които според финансовия анализ на председателския съвет беше 
изслушан г-н Минков, а и той даде изявление и документите са му 
попълнени. Той има разчети до месец септември какво точно ще се случи. 
И въпрос на четене е в анализите, които е дал, как точно ще се справи. 
Естествено това е към този момент. Аз смятам, че е задължително да 
гласуваме, защото това е мярка, която е изиграла своята роля в страни като 
Германия в предишни кризи. За да не вземам думата, обаче, съгласен съм и 
с намаляването на срока. Въпреки, че това не е съществено в случая, 
защото аз се надявам, че кризата до края ще ни накара да мислим по-
различно по отношение на сроковете за изплащане на нашите задължения. 



От една страна да не ги разсрочваме прекалено много, от друга страна да 
ги направим такива, каквито са възможни за изплащане.  

По въпроса за „Златни пясъци”, просто смятам, че част от 
задълженията, които са за минал период , ще трябва да си ги платят. Иначе 
също принципно съм съгласен и на тях да осигурим възможност за 60/40, 
защото това според мен е най-сериозната икономическа мярка. Няма по-
сериозна икономическа мярка. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Балачев. След това г-н Атанасов. Моля за кратко 

изказване. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще бъда съвсем кратък, тъй като колегите вече почти изясниха. Но 

искам да Ви кажа само първо, ние сме принципал на това търговско 
дружество и ако има някаква отговорност, отговорността я носят всички, 
защото в края на краищата то се ръководи с решенията на общинския 
съвет, а не само с тези, които го управляват. Но забележката, която е 
направи председателят, това са стари дългове. Това дава възможност да 
приемем, че това търговско дружество върви добре. Върви нагоре. 
Същевременно обаче в тази криза - знаете, че всички спортни мероприятия 
и културни най-вероятно ще бъдат отложени или не отложени, а отказани 
като цяло. Така че, приходите драстично ще спаднат и ако ние не 
помогнем на собственото си търговско дружество, не виждам на кого друг. 
Това от една страна. От друга страна, има ли спор, че това е една от 
емблемите на Варна? Не можем да го оставим по този начин и според мен 
ние трябва да му помогнем. Те преценили, че мярката 60/40 е добра, а ние 
преди малко говорихме, как искаме да помагаме на бизнеса. „Спортна 
зала“ е част от бизнеса на Варна. Същото е положението със „Златни 
пясъци“. „Златни пясъци“ е най-големия оператор на туристически услуги 
по нашите.... Не ме прекъсвайте. Нямам нужда от дубльор.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, правя забележка… 
 
Бранимир  БАЛАЧЕВ 
И понеже говорихме с какво още можем да помогнем. Да, да 

отсрочим можем, да опростим не можем. Ние не правим опрощаване, ние 
даваме на това търговско дружество в октомври месец да си изплати 
дълговете. Същевременно да ползва мярката 60/40. Много навременна и 
смятам, че ние ще гласуваме „за”.  

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Атанасов, заповядайте. И освен това ще кажа в 

допълнение, можем от една страна да говорим, да даваме помощи 
социални на хората, които нямат работа, а в следващия момент, когато 
вземаме мярка точно да им осигурим средства за заплати, да се казва, че не 
би трябвало да подкрепяме. Колега Атанасов. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 

първото, което трябва да кажа, че настина всички, особено хората, които 
бяха и в предния общински съвет, знаят какво беше това дружество и 
какво беше състоянието на залата преди, и какво е състоянието сега. 
Мерките, които бяха изложени, като предложение от изпълнителния 
директор на търговското дружество, са изключително адекватни и 
навремени, защото до август месец, и това, което и той каза, абсолютно 
всички събития са отложени; не се знае по нататтъка, дали и другите 
събития и те ще бъдат отложени. Няма как по отношение на персонала, да 
не споменавам имена, за да не чувам реплики после, по това да се случи. 
Другата възможност е да ги съкратим, ако желаете, но мисля, че сте на 
обратното мнение. Така че, мерките са добри. Това, което дружеството 
наистина наследи, е изключително тежко и във времето ще бъде 
погасявано. Има изключителна перспектива не само за търговските обекти, 
които допълнително се откриват на територията, а и една възможност, 
която се коментира и мисля, че е в развитие, за изграждането на един 
голям паркинг, който ще поеме не само хората, които ще желаят да 
посещават обектите в Морската градина и Спортната зала, и големите 
мероприятия, а й ще даде възможност търговското дружество да има 
приходи, които ще му позволят да бъде в още по-добро стабилно 
финансово състояние. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов. Така колеги, подлагам на гласуване 

предложението на колегата Къчев, първо, което направи. Мисля, че е 
резонно предложението и предлагам да го подкрепите. .... до 2023 г. да 
бъде отсрочено плащането.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Тоест, съдържанието на решението е същото, само срокът да бъде до 

2023 г. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Срокът да бъде до 2023 г., до края на мандата, с оглед на това да не 

задължаваме един следващ мандат с…., да. Режим на гласуване. 



 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
За протокола: Анелия Клисарова – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване на цялото предложение, ведно с направеното 

предложение, 2023 г., отсрочване. 
 
212-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от 
ЗМДТ, във връзка с Решение  на Народното събрание за обявяване на 
извънредно положение от 13 март 2020 г., и по искане с рег. № 
ОС20000231ВН/10.04.2020 г. на Минко Христов – Изпълнителен Директор 
на „Двореца на културата и спорта“ ЕАД, с цел участие в процедура за 
изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020г., Общински съвет – 
Варна отсрочва до 2023 г. задълженията на „Двореца на културата и 
спорта“ ЕАД, ЕИК 103156991, за периода до 31.12.2019 г. в размер общо 
на 630 021,96 лв., както следва:  

- По АУЗД № 339/16.12.2013 г. – главница в размер на 329 500,90 лв. 
и лихва в размер на 235 695,41 лв.  

- Задължения за периода 2015-2019 г. - ТБО за 2019 г. в размер на 
24 526,29 лв. и лихви за периода 2015-2019 г. в размер на 40 299,36 лв.  

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.   

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Генадий Атанасов „не участва в гласуването”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващо предложение. Аналогична ситуация при 

„Златни пясъци” АД. Справката какво показва от днешния ден: Общият 
размер на задълженията възлиза на триста петдесет и седем хиляди 
осемстотин шейсет и два лева и деветнадесет стотинки, от които: сто и 
четири лева и шейсет стотинки за 2016 г., сто осемдесет и пет лева и 
четиринадесет стотинки за 2017 г., деветдесет и две хиляди сто 
четиридесет и седем лева и десет стотинки за 2018 г. Колеги, във връзка с 



това, което изчетох, правя следното предложение към Вас. Тъй като, 
създаваме, както каза и колегата Георгиев, един прецедент в момента, 
задълженията от 2016 г. и 2017 г. да не ги отсрочваме. Нека бъдат така 
добри да си ги платят. 2018 г. правя предложение, предвид факта, че 
поемат ангажимент до края на месец май да ги платят, да ги отсрочим до 
31.05.2020 г., с един месец задълженията от 2018 г. А  тези за 2019 г., както 
е в предложението, до месец ноември 2020 г. Имате думата за мнения и 
съображения.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да го формулираме отново и да гласуваме… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз току-що изчетох как го формулирам. Цончо Ганев, изказване ли 

има? Да, заповядайте. Аз се чудя защо днес цял ден излизате на първата 
трибуна да се изказвате, а то защото там камерката сигурно снима. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Не снима камерката, не. Г-н Председател, когато преди малко се 

изказвах за мерките, предложени от г-н Портних, казах именно това, че 
това са половинчати мерки и в момента правим точно това. Правим 
изключение за една фирма, която има два хотела. Повтарям два хотела. На 
„Златни пясъци” има фирми с много повече хотели, а ние в момента, денят 
преди постоянна комисия „Финанси и бюджет”, входирате отпадане на 
данъци... Не отпадане, извинявам се, отсрочване на данъци един ден преди 
постоянна комисия „Финанси и бюджет”. На следващия ден, в момента, 
имаме заседание. Защо другия бизнес се поставя в неравнопоставеност? 
Защо....щом ще… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой друг бизнес? Кой друг е кандидатствал, колега Ганев? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Как да кандидатстват, като Вие го представяте в деня преди 

постоянна комисия „Финанси и бюджет”, а на следващия ден е сесия.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е писмено заявление от страна на „Златни пясъци” АД. Аз не 

съм го направил предложението лично. 
 
 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Така. Аз се изказвам. Тук Станев за пореден път репликира. За 

пореден път се включва. Очаквам г-жа Гърдева и тя да се включи, като 
най-видни лауреати.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не я дърпай за езика. Сега и тя ще се включи. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами, аз очаквам, тя естествено да се включи. Те двамата със Станев 

са лауреати. Така. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество. 
 
Цончо ГАНЕВ 
По същество. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
..... квалифицирате колегите. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Така. Правим прецедент. Принципно съм съгласен за отсрочване на 

това задължение, но нека кметът да го включи към мерките за бизнеса. 
Щом ще отсрочваме за два хотела и една администрация към тях, да 
отсрочим за всички туристически обекти. Да кажем, отсрочваме Ви 
старите задължения, тежка е ситуацията, до края на годината няма да ги 
плащате. Ноември месец. А в момента правим изключение само за една 
фирма с два хотела. Даже да не кажа, че е хотел и половина, тъй като 
единият хотел е „Морско око” и голямата му част беше съборена, остана 
само пристройката. Хотел и половина, но ги броим за два. Това е най-
големия туроператор, както се изказа преди малко г-н Балачев. Пак казвам, 
нека да го приемем, но да го приемем за всички фирми, свързани с 
туризма, тогава ще подкрепим бизнеса, а не да подкрепим само една 
фирма. Има много по-задлъжнели фирми на „Златни пясъци”, които ние не 
им търсим парите. Те продължават да висят. В един момент те няма и да 
отворят. Правим прецедент. Благодаря.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се радвам, че все пак ще подкрепите. Реплика на г-жа Гърдева. Аз 

Ви казах, сега… 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Понеже ми писна цял ден да слушам на колегата Цончо Ганев 

некомпетентните предложения и политически внушения…  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Костадинов, правя Ви забележка. Няма обидна реплика. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Така… И понеже.... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма обидна реплика. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………… /от залата, н.р./ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Няма обидна реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма обидна реплика. Когато наричате едни мерки неадекватни, да 

не би да е? Недейте да влизате с мен в диалогов режим. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не влизам.... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Когато… Реда в залата го водя аз. 
 
Марица ГЪДЕВА 
Некомпетентните изказвания ми омръзна да ги слушам. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Когато говорите Вие за неадекватни мерки, това обида ли е? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да.  



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така ли? А аз тогава прекъснах ли Ви? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Кога? Днес? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди малко, когато колегата Ганев... 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………… /от залата, н.р./ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Моля ви. Спрете да ме прекъсвате. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не Вас, колегата Ганев, казах. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А, вие него ли питате? Защото с мен си говорите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. Не. Не. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Направете забележка на колежката Гърдева... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ми казвайте, какво да правя. Гледайте си телефона, както го 

гледате цял ден. Гледайте си телефона. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Така. И да продължим за мерките 60/40. За да се кандидатства по 

мярката шейсет на четиридесет, за да се съхрани работата на хората, 
трябва да нямат задължения към Община Варна. Дружеството е поискало 
разсрочване. До тук ясно ли Ви е, колега? Ясно. Ако беше поискало и 
друго дружество, щяхме да разгледаме и него днес. Това ясно ли е? Ясно е. 
Хайде стига с популистки изказания и да вземем да гласуваме по 
същество.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Реплика на г-н Балачев. След това Костадин Костадинов  

изказване. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, нека да сме наясно. При нас освобождаването или 

разсрочването на данъчни или други задължения се приемат и въобще се 
дискутират само тогава, когато такова искане е направено. Нямаме 
направено друго искане и общината не е в режим на обявяване. Който 
иска, елате и направете. Такова задължение нямаме. Още повече, че една 
голяма част от другите хотели, за които става дума, те вече са си платили 
една част от задълженията и нямат такива. Тук молбата на „Златни пясъци” 
и не е вярно, че има два хотела, защото те държат инфраструктурата, ако 
не Ви е ясно, и имат по-голям периметър на действие отколкото са двата 
хотела, въпреки че единият е един от най-големите „Адмирал“ на центъра. 
Така че, ние работим по направени искания. Щом няма искане, няма как 
общината да каже освобождава от държавни такси, от такса смет, или от 
каквито и да е било други задължения, ей така поголовно. Да, ако има 
конкретни искания и те са мотивирани. Тук, това е съчетано с мярката 
шейсет на четиридесет, защото в противен случай не могат да 
кандидатстват. Плюс това, уточнението, което направи председателя 
Балабанов, относно старите задължения, които остават и те са търсими до 
настоящия момент. Задълженията за 2018 г. до май месец. Отсрочката е 
един месец. Тоест, ние по този начин подаваме ръка на един, пак твърдя, 
че един от големите оператори на туристически услуги в нашия регион, и 
отсрочваме до месец октомври основното задължение от около три хиляди 
лева. Това е помощта за бизнеса.     

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нали така, д-р Митковски? Колега Костадинов, имате думата. Няма 

да дам думата за отговор на реплика. Колега Костадинов. Стига. Дайте 
малко... 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз искам само да напомня, че ние не сме във времето преди 89 г. 

живеем в демократична държава и че освен управляващи и мнозинство, 
има и опозиция. Когато опозицията се изказва, тя има различно мнение. 
Понякога може да съвпадне с мнението на управляващите, понякога не. 
Мненията може да не се споделят, но трябва да се уважават. Просташки 
изказвания, реплики, подвиквания и охулвания в тази зала говорят зле за 
тези, които контролират залата. Залата се контролира, както и града, така и 
администрацията, от ГЕРБ и другите политически субекти, които 
подкрепят политиката на това мнозинство. Целият тон, който се задава, и 



всичката тази, как да кажа, обстановка на мачкане, на опити за мачкане по-
скоро, говорят единствено и само за липсата на възпитание и за липсата на 
усет в хората, които в момента управляват. Управленията обаче не са 
вечни. Днес управляват едни, утре управляват други. Нека да не забравяте, 
защото явно сте го забравили или ако въобще го знаете, че днес този, който 
е горе, утре може да бъде долу. И както се отнасяте с тези, които са в 
опозиция, така утре може да понесете същите тези отношения, даже два 
пъти по-тежки, към Вас самите. А ние от „Възраждане”, смятаме, че това 
не е редно. Смятаме, че там където има демокрация, трябва да има и 
демократични отношения. Не е нужно да се разбираме, но не е и нужно да 
се обиждаме. Така че, искам да призова за малко повече ред, за малко 
повече тактичност, и нека да не забравяме, че в крайна сметка зад всеки 
един от нас тук стоят избиратели. Ако не се уважаваме помежду си, което 
не е задължително, нека поне да уважаваме избирателите си. Защото те са 
равни и са граждани на нашата държава и на нашия град. Разлика между 
тях няма. И за това всъщност може би, ако трябва да завърша с не 
забележка, а препоръка основно към председателя на общински съвет. Г-н 
Балабанов, Вие сте разумен мъж. Вземайте веднага, в момента, в който 
видите някакви подобни да кажем опити за конфликти и за създаване на 
конфликтни ситуации, вземайте веднага отношение. Не трябва да делите 
хората, на тези които са от управляващи и на тези които са от опозиция. 
Без значение кой какъв е, в момента на почне да нарушава реда, дали е тук 
или там, трябва веднага да вземете мерки. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз Ви благодаря, г-н Костадинов за съвета, ама… самият Вие, точно, 

на няколко пъти нарушихте реда в залата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Каквото повикало, такова се обадило. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. Не. Още преди да…, още в началото на самото заседание. 

Репликите постоянно така...  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, не, не ………… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мога да Ви пусна записа и да го видите. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Пуснете го, няма проблеми.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Иванов, ако Ви е заплашил... то си има ред, аз пак нищо не мога 

да направя, ама не съм чул. Вземете му пуснете една жалба в 
прокуратурата.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н Председател, аз имам процедурно предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз обявих режим на гласуване още преди да станете да говорите, 

нали, в смисъл такъв. Така че, повече няма да дам възможност.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да преминем към режим.... 
 
Тодор БАЛАБОНОВ 
Повече няма да дам възможност. Дадох възможност на колегата 

Костадинов, въпреки, че бях обявил режим на гласуване.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добре, ако е така… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Повече няма да дам на никого.  
  
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако е така да минаваме в режим на гласуване, защото нещата се 

изменят.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колегата Попов да ми прости и колегата Ганев също, нали? Режим на 

гласуване. С допълнението, колеги.  
 
213-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от 
ЗМДТ, във връзка с Решение  на Народното събрание за обявяване на 
извънредно положение от 13 март 2020 г., както и въведените в туризма 
ограничителни мерки със заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 год. на 
Министъра на туризма за преустановяване на организираните 
туристически пътувания и предлагането на свързаните с тях туристически 
услуги, по искане с рег. № РД20006979ВН/14.04.2020 г. от Ивайло 
Чеварганов – Изпълнителен Директор на „Златни пясъци“ АД, с цел 
участие в процедура за изплащане на компенсации по ПМС № 



55/30.03.2020г., Общински съвет – Варна отсрочва задълженията на 
„Златни пясъци“ АД, ЕИК 813095472, както следва: 

- до 31.05.2020 г. задължението за такса битови отпадъци за 2018 г. 
с главница в размер на 80 246,99 лв. и лихва 11 900,11 лв. 

- до 30.11.2020 год., задълженията за:  
* данък върху недвижимите имоти за 2019 г. с главница в размер на 

81 447,88 лв. и лихва 3 826,47 лв. 
* такса за битови отпадъци за 2019 г. с главница в размер на 

169 420,98 лв. и лихва 10 730,02 лв. 
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. 
 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 5, предложението се приема.* 

 
За протокола: Мартин Андонов – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка втора от дневния ред.  
 
 

  



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

“Здравеопазване” относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение е за отпускане на здравни помощи на лица в 

приложение към настоящото решение, ведно допуснато предварително 
изпълнение. Имате думата. Положително становище на комисията. Режим 
на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

214-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с 
рег. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., решение на Общински съвет – Варна 
№ 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 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. 

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

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Мартин Андонов – „за”. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Второто предложение е за неотпускане на лица посочени в 

приложение към настоящото решение. Отново с положително становище 
на комисията. Имате думата, колеги. Режим на гласуване. Основанията са 
записани. Обяснено е на комисията от проф. Клисарова поради каква 
причина не са включени. 

 
215-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК20000632ВН/03.04.2020 г., Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 42; против – 4; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 4, предложението се приема.* 

 
За протокола: Мартин Андонов – „за”; Венцислав Сивов – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение помощи ин-витро на лица посочени в 

списък, приложение към решението. Положително становище и 
предварително изпълнение. Мнения и съображения? Няма такива. Режим 
на гласуване.  

   
216-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в 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.   
 

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

 
За протокола: Мартин Андонов – „за”. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение за неотпускане на ин-витро помощи, 

съгласно списък към решението. Имате думата. Не отговарят на 
изискванията, които сме въвели. Режим на гласуване. А, Костадин 
Костадинов, извинявайте.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Имам само един въпрос. Каква е причината, поради която на тези 

лица е отказано? Причина или причини? Просто малко повече 
подробности да получим. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Клисарова, заповядайте само за кратко разяснение, въпреки че 

дадохте такова на комисията, отново да помоля.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Абсолютно кратка ще бъда. Четиридесет и осем са двойките, които 

са кандидатствали. Осем не са одобрени. Сумата е сто и шестнадесет 
хиляди лева. Не е поради липса на средства, а заради това, защото 
двойките не отговарят на критериите, които са поставени от нас, от 
общината. Осем от тези двойки са с неплатени данъци към общината, а 
това е едното сериозно условие, и мисля една двойка по здравословни 
причини, за в момента се отлагат.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
И ако ми дадете да благодаря на цялата администрация, на 

комисията по „Здравеопазване” за онлайн, на всички колеги, които 
гласуват „за“ предложенията на нашата здравна комисия. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря и аз. Режим на гласуване, колеги.  
 
217-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК20000631ВН/03.04.2020 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 



Резултати от гласуването: за – 36; против – 4; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
За протокола: Станислав Иванов – „за“; Венцислав Сивов – „за“; 

Янко Станев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка трета от дневния ред. 
 

  



III. 
 
По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение от комисията е относно отпускане на помощи 

на лица, посочените в приложение към настоящото решение и допуснато 
предварително изпълнение. Имате думата. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

218-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., 
на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20006700ВН/08.04.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в 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. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Второто предложение на постоянна комисия „Социални дейности и 

жилищни дейности” е за неотпускане на лица, посочени в приложение към 
решение, които не отговарят на изискванията, които сме въвели. Имате 
думата. Ако няма мнения, режим на гласуване.  



219-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20006700ВН/08.04.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 3, предложението се приема.* 
 
За протокола: Огнян Къчев – „за”. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме по-нататък по дневния ред. 
 
 

  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване на член на Съвета на директорите на 

„Индустриално-технологичен парк Варна“ ЕАД и „Двореца на културата и 
спорта“ ЕАД. 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Четвърта и пета точки са с идентично съдържание. Освобождаване 

на Йордан Павлов, колегата, който е избран за общински съветник във 
връзка с подадено... Огнян Къчев за протокола „за” по предходното 
решение. Освобождаване на Йордан Павлов, поради избора му за 
общински съветник и подадено през месец ноември заявление, като член 
на Съвета на директорите на „Индустриално технологичен парк Варна” 
ЕАД.  

Второто предложение е освобождаване на Генадий Атанасов като 
член на Съвета на директорите на „Двореца на култура и спорта”, във 
връзка подадено от него заявление и избора му за общински съветник. 
Доктор Митковски. Аз се надявах за „Златни пясъци” да станете да кажете 
нещо, ама... не Ви стига времето. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, във връзка с тази точка. Тези две неща ще ги 

гласуваме разбира се, но искам да повдигна въпроса за нещо друго. Скоро 
стана, мисля че г-н Балачев или някой друг каза за един от символите на 
Варна, за „Спортна зала”. За съжаление един друг от символите на Варна 
почва, вече се превърнал в символ на разрухата. Това е Спортен комплекс 
„Варна“. В тази връзка, аз поне не си спомням, поправете ме ако греша, г-н 
Балабанов, но ние не сме си сменили представителя в.., как се води там…, 
в общото събрание. Там представител на общинския съвет е човек, който 
вече не е общински съветник.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той няма как. В рамките на мандата са правомощията. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, ок. Но ние не сме избирали в момента наш представител. Вече 

мина доста, доста, време, а всички сме свидетели, какво се случва там. По-
скоро, какво не се случва и какво се случва наоколо. Аз държа на 
следващото ни заседание, много отговорно мнозинство, който ще да е, г-н 
кметът, да предложим човек в това общо събрание, но също така не е лошо 
да помислим и за представители в Съвета на директорите. Защото там 



също нашите представители са под голяма въпросителна, колко са наши 
представители. Говоря за Община Варна. Има хора, които са свързани с 
другия акционер, а пък са наши представители. Едни такива много странни 
неща, които не са отсега. Те са от много отдавна. И най-важното е, че там 
не се случва нищо. Мисля, че е крайно време да вземем нещата в свои 
ръце. Така че се обръщам към г-н Портних и към председателя на 
общинския съвет да обяви. Ако, бих направил предложение, нашият 
представител да е председателят на общинския съвет, за да имаме тежест, 
не за друго. Не. Не. Не. За представителя в общото събрание. Ние си го 
избираме. Даже от сега бих предложил, за да имаме тежест, това да бъдете 
Вие. Не за нещо друго. Не за някакво заяждане или нещо задкулисно. 
Просто там нещата не се случват и не се случват, поради ясни за всички ни 
причини.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се радвам, че приемате, че ако аз вляза в общото събрание на 

дружеството, ще бъде построен стадиона, но аз мога да Ви предложа един 
друг човек, между другото, нищо, че не е съветник. Колега, който е влязъл 
така в....  да вземем да го направим него представител. По негово време е 
направена първата копка. Благодаря, д-р Митковски.  

Имате думата за други мнения и съображения. Ако няма, подлагам 
двете предложения, които изчетох, колеги. Последно гласуване, моля за 
тишина. Подлагам двете предложения за освобождаване на Йордан 
Павлов, като член на Съвета на директорите на „Индустриално 
технологичен парк Варна”, и Генадий Атанасов, като член на Съвета на 
директорите на „Двореца на културата и спорта” ЕАД. Режим на гласуване 
по отношение на двете предложения.  

 
/Общинският съветник Генадий Атанасов от мястото си в залата 

заяви че не участва в гласуването./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, Вие не участвате. И колегата Павлов също не участва в 

гласуването. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

220-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 4, от Търговския 
закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка със заявление с рег. № ОС19000716ВН/20.11.2019 г. 



от Йордан Александров Павлов, Общински съвет – Варна освобождава 
Йордан Александров Павлов като член  на Съвета на директорите на 
„Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД, ЕИК 204917952. 

220-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 4, от Търговския 
закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка със заявления с рег. № РД19021189ВН/11.11.2019 г. 
до председателя на Общински съвет – Варна и рег. № 
РД19021189ВН/11.11.2019 г. до Кмета на Община Варна от Генадий 
Христов Атанасов, Общински съвет – Варна освобождава Генадий 
Христов Атанасов като член  на Съвета на директорите на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД с ЕИК 103156991. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложенията се приемат.* 
 
За протокола: Ивайло Митковски – „за”. 
 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Пожелавам Ви здраве и светли празници, колеги.  
 
* 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/ 


