П Р О Т О К О Л
№8
Осмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе
на 29.09.2020 г. (вторник) от 09:00 ч. до 18:30 ч.
Присъстват 46 общински съветници, отсъстват:
Бранимир Николаев БАЛАЧЕВ
Димитър Иванов ЧУТУРКОВ
Калин Колев МИХОВ
Лидия Велик МАРИНОВА
Христо Бойчев БОЕВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Откривам днешното заседание на Общински съвет – Варна. Някой
има ли проблем с таблета, първо да питам? Колегата Чорбаджиев и
колегата Ризов. Тук в средата и тук в…. Някой друг колега с проблем в… с
таблета?
Започваме работа, колеги, докато на двамата колеги им обърнат
внимание. По уважителни от днешното заседание отсъстват Димитър
Чутурков, д-р Лидия Маринова, Бранимир Балачев и Христо Боев.
Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното заседание. Има
едно-единствено постъпило предложение от ПК „Здравеопазване“, от
председателя проф. Клисарова, в дневния ред на днешното заседание да
бъде включена към точка „Финанси и бюджет“ под номер (14) – вземане на
решение за отпускане на финансови средства на ДКЦ 5 „Св. Екатерина“
ЕООД за изграждане на асансьорна уредба. Проектиране, става въпрос за
проектиране. Имате думата за мнения и съображения по предложението за
включване на тази точка в дневния ред. Д-р Митковски? Г-н Георгиев? Г-н
Ганев, по тази точка ли Ви е изказването? Добре, подлагам на гласуване,
сега ще ви изтрия заявките само, за да пусна гласуването. Моля да ги
пуснете… аз ще дам възможност за допълнителни предложения. Режим на
гласуване.
За протокола: Светлозар Чорбаджиев - „за“, Николай Георгиев - „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Георгиев, проблем с таблета ли имате?

От залата: Оправихме го.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аха, ок.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Още едно предложение, процедурно, две всъщност процедурни
предложения ще ви отправя, колеги. Едното процедурно предложение е
първа точка „Питания и отговори на питания“, предвид в момента срещата,
която върви между кмета и посланика на Великобритания малко да я
изтеглим, като примерно точка четвърта, за да може да присъства на
точката. Имате думата за мнения и съображения по темата, да стане точка
след собствеността, всъщност точка четири. Точка първа да стане, тя ще
стане точка три всъщност, защото втора става първа. Да, след
собствеността. Мнения и съображения? Г-н Костадинов. Заповядайте на
микрофона, за да може да се запише за протокола. Заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Сега чуваме ли се?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Костадин КОСТАДИНОВ
Не може ли да направим точката малко по-напред? Да кажем, не
четвърта, а втора. Така или иначе, тези срещи са протоколни. Те не
продължават с часове. Предполага се, че след като е започнала няма да
продължи повече от определено време, което по протокол е между 30 и 40
минути.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи, тя ще стане трета само, аз се извинявам, че Ви прекъсвам.
Втора, втора в момента е финанси.
Костадин КОСТАДИНОВ
Собственост е много дълга. Разбрах.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ок, ако, предлагате след финансите да я направим?

Костадин КОСТАДИНОВ
След финанси да я направим, да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре. Променям предложението – след точката по финанси да бъде
точката „Питания и отговори на питания“. Други мнения и съображения?
Г-н Ганев.
Ганчо ГАНЕВ
Г-н председател, бих искал да разбера защо е отпаднала точката,
която разглеждахме на комисия по финанси и по-точно предложението на
г-н Златев от „Градски транспорт“ за….
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Ганев, извинявам се, че Ви прекъсвам. Мнения и съображения
дадох възможност по предложението за промяна на точката питания, да
стане точка трета, след финансите.
Ганчо ГАНЕВ
Извинявам се.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако нямате мнения и съображения – режим на гласуване. Колеги, ще
дам допълнително възможност на всеки да направи предложение след
мъничко. Има още едно процедурно. Режим на гласуване. Предложението
„Питания“ точката да стане след „Финанси“.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
За протокола: Николай Георгиев - „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото ми предложение, колеги, процедурно – от дневния
ред,……. Извинявам се, колеги, подточка (13) от ПК „Финанси и бюджет“
– разглеждане на искане на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за
външна реклама Варна“ да отпадне от дневния ред. Аргументите ми за
това са, че на комисията бе дадено положително становище, като
ангажимента на сдружението бе да ни представи справка до сесия по
отношение на работата си, брой служители ангажирани и т.н., но нищо
подобно не постъпи до днешния ден в деловодството на Община Варна.
Предлагам да го разгледаме на следваща комисия по финанси, след като ни

представят необходимата информация, която комисията с решението си
изиска. Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за предложения за изменение и допълнение на
дневния ред на днешното заседание. Г-н Ганев, след това д-р Митковски,
след това г-н Георгиев.
Цончо ГАНЕВ
Г-н председател, интересува ме защо точката, която разглеждахме на
комисия по финанси и по-точно предложение на г-н Златев – управител на
„Градски транспорт“ за разглеждане актуализация…. актуализирана
икономическа рамка на база реални данни към 30.06. не фигурира в
дневния ред.
Тодор БАЛАБАНОВ
Фигурира, към подточка 2.
Цончо ГАНЕВ
Към подточка две.
Тодор БАЛАБАНОВ
Вижте, приемане на актуализирана Икономическа рамка за 2020 г.

за…

Цончо ГАНЕВ
Може би старият дневен ред ми попадна, защото видях само точката
Тодор БАЛАБАНОВ
Точка две – подточка (2).
Цончо ГАНЕВ
Добре.

Тодор БАЛАБАНОВ
От точка „Финанси и бюджет“ подточка (2) – актуализирана
Икономическа рамка за 2020 г. Процедура.

Стела НИКОЛОВА
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател. Ако не сте забелязали на входа има граждани, които желаят да присъстват на сесията на
общинския съвет. Извънредното положение приключи. Посочената
заповед на Министъра на здравеопазването, която всички сте прочели в
началото на обявяването на осмото заседание на сесия на общинския съвет
никъде в нея не фигурира, че гражданите не могат да бъдат допускани.
Децата ходят на училище, хората са по дискотеките, по кината, навсякъде.
Съжалявам, в залата има предостатъчно места празни, за да могат да бъдат
допуснати 5-6 човека. Предлагам да бъде гласувано дали да бъдат
допуснати граждани на сесията. За пореден път правим затворени сесии.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Николова. Ще подложа предложението на
гласуване. Цитирам заповедта още веднъж. Заповедта на Министъра ни
указва да заседаваме дистанционно при наличие на такава възможност.
Такава възможност имаме, въпреки това правя заседанието присъствено.
Практиката в останалите големи градове – София заседава неприсъствено,
казвам дистанционно Столичния общински съвет. Бургас и Пловдив
заседават по същия начин, както и ние. Имате думата по процедурното
предложение на г-жа Николова. Ако няма – режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 17; против – 9; въздържали се – 17;
отсъстващи – 8, предложението не се приема.*
За протокола: Красен Иванов - „въздържал се“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, искате думата ли?
Д-р Митковски, имате думата. След това г-н Георгиев.
Ивайло МИТКОВСКИ
Г-н председател, колеги. Искане от групата на „Демократична
България“ в общински съвет: Уважаеми г-н председател, уважаеми
общински съветници, на основание чл. 24, ал. 3 и 2 да се разгледа и гласува
предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински
съвет – Варна. Мотиви: първо, безпрецедентно малко свикани сесии на
общинския съвет; второ, нефункциониращи постоянни комисии повече от
6 месеца; трето, неизпълнени решения на общинския съвет; четвърто,
системно нарушаване Правилника на общинския съвет, отнасящ се до
срока при осигуряване на материалите за предстоящи комисии и сесии. И
пето, неизпълнение на задълженията на председателя, съгласно
изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. Това е предложението от групата

на „Демократична България“ - Варна. Ето, заповядайте. Мисля, че трябва
да бъде разгледано на следващо заседание на общинския съвет по закон.
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря, д-р Митковски, за направеното предложение.
Колеги, имате думата по предложението на д-р Митковски. Мнения и
съображения, колеги, по предложението за включване… за това, което
изчете. Аз имам процедурно предложение, отнасяйки се с необходимото
уважение към направеното искане от групата на „Демократична България“,
правя предложение искането да бъде разгледано днес, на днешното
заседание. Имате думата за мнения и съображения. Тъй като се цитират
достатъчно важни нарушения, не смятам, че трябва да ги оставяме за
следващото заседание. А, или искате да ви дам повод за още да го
допълните, искането?
Д-р Станев искаше думата. Имате я. След това господин Атанасов по
предложението на д-р Митковски.
Янко СТАНЕВ
Вие направихте процедурата. Исках да е сега, веднага. Много
значимо ми се видя, това което….
Тодор БАЛАБАНОВ
На днешното заседание, в смисъл. Г-н Атанасов, имате думата.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. И аз се присъединявам
към това днес да го разгледаме. Освен това се запознах с тази декларация.
В нея има доста интересни… интересно изложени твърдения, които не
отговарят на истината и ще ми е така интересно тук да направим една
дискусия, защото видях, че са упоменати определени комисии, така че и аз
подкрепям това предложение и сега тук да си изясним някои неща, които
са свързани с комисиите и с това, когато някой дава пресконференция е
хубаво да чете. Пак повтарям, да чете и сега, когато го обсъждаме, ако го
гласувате ще си го потвърдим това, че е хубаво да четете. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение, което
направих за разглеждане на предложението на групата на „Демократична
България“ на днешното заседание на общински съвет и колеги, предлагам
ви… коя точка да бъде, ако искате, като първа нямаме възможност да го
разгледаме, защото в крайна сметка трябва да има и техническа
обезпеченост за едно такова искане, тъй като има процедура, която е

разписана в закона и в правилника. След обедната почивка, сега каквото и
да означава това, под точка… точка осем, след социалните помощи.
Надявам се до обяд. В смисъл какъв по Правилник как е?
От залата: ………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Разглежда се на първото заседание след отправяне на искането. Да,
сега е първото заседание. Не е посочено, не е посочено кога, ако това ме
питате. Ще помоля на микрофон само за протокола, защото ще излезе
накрая, че съм си говорил сам, нали, което не е много хубаво. То е
нарушение на други неща… да, да. Така, колеги, като точка, пак
казвам,извън шегата, след социалните помощи, като точка осма, преди
предложението за промяна в нашия Правилник. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 31; против – 5; въздържали се – 7;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще ми е интересно да видя гласуването. Г-н Георгиев, имате думата.
Заповядайте. Моля, за тишина, колеги.
Георги ГЕОРГИЕВ
Колеги, по данни на You observer от миналата седмица излезе
изследване, в което България е посочена като европейски шампион по
корупция. Имаме и пресни данни от Община Варна, от преди няколко
седмици, мисля че беше, когато служител на общината беше хванат с…
беше арестуван за опит за изнудване, както мисля, че имаше и намесен
подкуп. Така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов.
Георги ГЕОРГИЕВ
Моля? Говорите ли ми нещо?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов. Г-н Иванов. Моля да не прекъсвате колегата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Ако обичате направете му забележка, защото ме прекъсва.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ами, току-що му направих.
Георги ГЕОРГИЕВ
Ами за протокола дали я включихте?
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се, чува се на микрофона.
Георги ГЕОРГИЕВ
Прекъснете ме още веднъж.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Георгиев, заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Ще ме прекъснете ли още веднъж или…
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Ето, и той ме прекъсва.
Янко СТАНЕВ
От залата: ……….. /н.р./
Георги ГЕОРГИЕВ
А бе, я не ми говори така бе. Аз някой да прекъсвам…
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Станев. Д-р Станев. Моля, моля, колеги, моля за тишина, колеги.
Колеги, моля за тишина. Нека, нека да се уважаваме. Заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Ами нека. Да се уважаваме, няма да се уважаваме, ами поне да се
изслушваме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.

Георги ГЕОРГИЕВ
Така. Във връзка с това, че под вещото управление на настоящата
политическа мафия или така да кажа организация, държавата ни е посочена
като европейски шампион по корупция, ние предлагаме спешно да бъде
възложено на администрацията да предприеме мерки и действия за
сертифициране на Община Варна по т.нар. сертификат ISO 37001 – antybribery. Значи, това е сертификат, който е… който отразява мерките за
борба с подкупването, корупция и всичко, което трябва да предприеме
една община, за да заприлича поне малко на европейска такава. За Община
Варна ще е малко трудно да заприлича на европейска община, но все пак
трябва да предприемем някакви мерки. Нали, все пак отнякъде трябва да се
започне. Ако не сега, поне занапред да се продължат нещата. Така, че това
го правим като предложение в дневния ред и ще се радвам да бъде
одобрено, разгледано и съответно гласувано, защото просто няма време.
Няма време да оформим някаква степен на сериозност на лицето на
общината пред световните инвеститори. Не случайно, ние нямаме нито
една международна марка. Не случайно нямаме сериозни инвеститори,
които да дойдат в този град и да направят нещо. Да направят така, че да
има някакъв бизнес. Не случайно промишлената зона стои празна.
Следващата точка, която бих желал да предложа в дневния ред е
свързана с поголовната сеч, която се извършва около общината. Не знам
колко от вас са обърнали внимание, не знам на колко от вас им пука, но
около Варна има масова сеч, изнасят се постоянно трупи на дървета,
просто е ужас. Преди седмица и нещо успяхме с група граждани да спрем
безхаберна сеч на над 500 кубика, които по думи на хората щяха да
достигнат и 800 без официалните документи. Така че Варна е посочена с
коефициент на лесистност до 30 %. Тоест трябва да бъда взети мерки сега
и мерките да бъдат бързи, за да запазим дърветата, които има в момента и
да се опитаме да направим така че ерозията, на която е подложен градът ни
и площите около него да бъде спряна. В тази връзка, правим предложение
за обявяване на мораториум за 20 години за всички видове сеч, освен
санитарната, в горите, собственост на Община Варна, както и възлагане на
администрацията да предприеме действия и мерки за обявяване на горите
около града за зелена зона. Нека направим всичко възможно, така че
общината да бъде, поне откъм природа нещо красиво.
И третата точка, която бих желал да предложа е Община Варна….
общински съвет да инициира спешна комисия за оценка състоянието на
Аспарухов мост. Виждаме, колегата Златев направи един клип, от който се
видя, цяла Варна видя състоянието на моста. Всички знаем за какво става
въпрос и няма време за чакане и там. Нека спешно всички да вземем мерки
в тази комисия да бъдат включени специалисти от АПИ, от община Варна,
от областна администрация, МРРБ, както и независими експерти. Не
вярваме на експертите, които са на хранилка, така да се каже. Затова

държим в тази комисия да има и такива експерти. Благодаря. Това са
точките, които исках да предложа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Георгиев. По отношение на горите, бяхте
отправили писмено предложение, което аз съм насочил своевременно към
комисия по собственост и стопанство, най-малкото за да се изследва
въпросът, защото доколкото си спомням с едно наше решение от
предишния мандат, не претендирам за точност, сме ги предоставили за
управление на Държавно горско стопанство или Държавно предприятие
или на предприятието горското, не съм сигурен, пак казвам цитирам по
памет. Така че, за да се обследва въпросът по тази причина не съм го
включил в дневния ред. В крайна сметка има договорни отношения, които
ние трябва да проверим преди да вземем едно подобно решение, за да няма
някакви последици.
Подлагам на гласуване първото предложение, което направихте по
отношение на сертификация ISO. Само ми кажете отново 37?
Георги ГЕОРГИЕВ
От залата: ………. 37001
Тодор БАЛАБАНОВ
37001. Така, колеги, предложение Община Варна да предприеме и да
стартира процедура по сертификация….. Извинявам се, първо мнения и
съображения преди гласуването. Първо мнения и съображения, извинявам
се. По сертификацията. Давам думата за мнения и съображения по
сертификацията. Отделно ще дам, защото става каша.
Станислав ИВАНОВ
Г-н председател, благодаря Ви. Моето предложение е процедурно.
Искам да ги гласуваме и трите предложения анблок, тъй като за мен са
несъстоятелни, по-добре да ги гласуваме анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Други мнения и съображения, колеги, по предложението за
сертифициране. Моля, с ръка да вдигате, защото тук има хиляда заявки
вече станаха. Не знам кое е по дневен ред, кое е по… Г-н Атанасов,
заповядайте. Колега Капитанов, две заявки имате. По тази тема ли?
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Сигурно има резон в
това предложение, което направи в момента колегата Георгиев, само че,
може би по-скоро това нещо трябва да бъде малко повече разяснено. Аз си

признавам за себе си, че не съм наясно с този сертификат и дали това е
сертификата, какво включва той? Не съм запознат, казвам го директно.
Така, че може би по-добре ще е това нещо да го обсъдим и така да влезе,
защото така като влезе, за мене ще увисне. По-добре да влезе, да го
обсъдим, да видим какъв е този сертификат и така да влезе като
предложение. Това е моето предложение. Нали, аз пак казвам, не съм
запознат и как да гласувам за нещо, което наистина не познавам какво е
точно. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Други мнения и съображения по
сертифицирането, най-общо казано.
Режим на гласуване по първото предложение на г-н Георгиев.
Резултати от гласуването: за – 13; против – 4; въздържали се – 25;
отсъстващи – 9, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Второто предложение на г-н Георгиев за налагане на мораториум
върху изсичане на горите, собственост на Община Варна. Правилно ли го
формулирам? Имате думата.
Режим на гласуване. Аз затова казах, че е хубаво да се разгледа в
комисия първо. Той така или иначе, ако не бъде включен в дневния ред ще
бъде разгледано, защото съм го насочил към комисията.
Резултати от гласуването: за – 19; против – 1; въздържали се – 20;
отсъстващи – 11, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Третото предложение, моля. Трето предложение? За създаване на
комисия за оценка състоянието на Аспарухов мост. Мнения и
съображения, колеги по предложението за създаването на експертна
комисия. Имате думата. Г-н Иванов, заповядайте.
Станислав ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател, аз така се постарах да прегледам
материала на колегата Златев. Честно казано, съмнява ме и лично съм
убеден, че едни такива снимки могат да покажат актуалното състояние на
Аспарухов мост и мисля, че, колега Златев, е противозаконно да насаждате
съмнения и страхове у хората, защото на базата на едни снимки не можем
ние да придобием представа….

Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, колеги, моля за тишина. Колеги.
Станислав ИВАНОВ
….за техническото състояние на моста.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля за тишина.
Станислав ИВАНОВ
Колегите зад мен явно всички са инженери, пътни, предполагам, че
имат всички специалности и могат така аргументирано от тези снимки да
ни убедят какво е състоянието на моста. Благодаря, колеги, чакам ви на
микрофона.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Костадинов. Д-р Митковски, ако искате ще Ви дам
думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз нямаше да се изказвам, но съм провокиран от това матросовско
изказване. Вижте, всички ние живеем във Варна и виждаме каква е
реалността по моста. И тук не става дума за това кой бил се снимал, кой
какво снимал, дали насаждал или не насаждал паника, фалшиви новини
разпространявал и т.н. и т.н. Предложението е много разумно. То е
абсолютно мотивирано, то е неутрално, то е безпристрастно. Колегата
Георгиев спомена съвсем без да се притеснява името на колегата Златев от
друга политическа сила без никакъв проблем и някой от вас от ГЕРБ да го
беше направил това нещо, пак щеше да бъде споменато. Всички ние
виждаме състоянието на моста и то не е добро. Нищо повече не искаме от
това да се направи една такава комисия, която да ангажира… Сега, мостът
не е собственост на Община Варна, всички ние това нещо го знаем, но ние
сме най-пряко ангажирани като жители на града. Не е пряка отговорност
на общината, но трябва да покажем загриженост. В крайна сметка, ако
кметът на общината и ние като общински съветници не покажем, че ни
интересува съдбата на моста, който е едно от най-крупните съоръжения в
България, не само за Варна, за какво точно сме избрани тогава и кого
точно представляваме. Призоваваме ви за малко повече здрав разум. Да не
коментираме темата като политическа, защото тя не е. И аз съм снимал
моста преди три месеца, само че отдолу и видях как неговата бетонова
обвивка се руши. Има оголена арматура и тя ръждясва. Това се вижда по
носещите колони на моста. Който ходи за риба под моста, тоест под моста
на канала, би трябвало да ги вижда редовно тези неща. Те не са тайна.

Дайте да го направим това нещо. Дайте поне да стартираме процедурата.
Така или иначе то няма да стане за ден, няма да стане два. Всички знаем
как работи бюрокрацията в общината. Тромава е. Много е тромава. Но
поне да започнем, поне да покажем, че ни пука. Защото в крайна сметка на
нас това ни е работата като общински съветници. Да се ангажираме с
проблемите на града. Защото най-лесно е да кажем ама той моста АПИ
трябва да се занимава с него, МРРБ, той е държавна собственост, той това,
той онова. Хубаво, добре. И като падне? Така че предложението е такова.
Просто го подкрепете. В него, ако искате сложете си ваши представители
вътре, председатели, то е ясно, че мнозинството ще определи състава на
комисията. Но в случая няма никакво значение какви ще бъдат. Важното е
да са експерти. Експертите нямат цвят. Така че призовавам ви за малко
здрав разум и без някаква политическа ангажираност по тази тема.
Въпросът за моста не е политически. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Във връзка с казаното от Вас, също ще
кажа: Аз също смятам, че въпросът не бива да се политизира. Не бива да се
политизира, защото не е политически, както казахте. Не мога да се съглася
обаче с това, че не се проявява здрав разум. Още в края на 2019 г., момент,
нека само да се изкажа.
От залата: ………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека само да се изкажа. В края на 2019 г. Община Варна е поискала
от АПИ да направи оценка във връзка отново с материали ли е имало по
темата, не мога да кажа…. да не цитирам погрешно, експертиза на
състоянието на моста, която е показала, че той е в добро състояние и няма
опасност да падне, както се изразихте, което е много крайна дума. Във
връзка с публикувания материал на г-н Златев в социалните мрежи, в
медиите и т.н. отново Община Варна поиска от АПИ да се подготви и да се
направи, извърши нова експертиза, която вече е възложена и в момента
тече процедурата по изготвянето й. Така че по отношение на
загрижеността, аз не смятам, че има такава незагриженост от страна на
общината. Да, ние съвета не сме го направили, но общината е. Не е важно в
случая кой го е направил. Както и Вие казахте, нито е политически
въпросът, нито нищо. Това е позицията ми по темата. Заповядайте. След
това ще дам възможност на госпожа Гърдева.
Костадин КОСТАДИНОВ
Да, само за уточнение. Искам да кажа следното нещо. Няма лошо в
това. Но ние искаме информация от пристрастна, заинтересована страна –

АПИ. Тя е тази, която трябва да поддържа състоянието на моста. Аз не съм
100 % убеден, че това, което са казали е действително реалното състояние
на моста. Защото ние в случая трябва да се запитаме на очите си ли да
вярваме или на АПИ. Затова предлагаме една комисия, съставена от
възможно най-широк кръг експерти, в която да влязат и граждански,
включително представители експерти, която да даде възможно най-широка
представителност на казуса и да сме сигурни, че действително решенията,
които ще се предприемат ще бъдат тези, които трябва да бъдат в крайна
сметка за тази ситуация. Защото вие знаете, че този мост трябва да се
ремонтира на 20 години. Той трябваше да бъде ремонтиран, последно беше
97-ма, трябваше да бъде ремонтиран 17-та година. Вече трета година
ремонтът закъснява. Ние трябва да направим всичко, което зависи от нас,
за да задействаме процедурите, които държавата очевидно в момента не
задейства по една или друга причина. Няма да ги коментираме. Вълнуват
ни последиците, не причините. Така че, затова апелирам за здрав разум
сега в момента да вземем решение, с което да подкрепим това практично
предложение. Нищо повече.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-жо Гърдева, имате думата. Г-н Златев, да ще Ви дам.
Тя беше преди Вас. Няма проблем, ще Ви дам възможност. И г-н Атанасов,
да, извинявам се.
Марица ГЪРДЕВА
Аз се радвам, че всички се обединихме около темата, че мостът като
тема не трябва да се политизира. Радвам се, че колегите от „Възраждане“,
особено от както колегата Костадинов отиде на живее от другата страна на
моста, проявиха така интерес към него и влезе и в тяхното полезрение. Но
към Аспаруховия мост трябва да подхождаме изключително отговорно,
защото това е една тема, която през годините страшно много се е
политизирала и се политизира всеки един ремонт на моста. Тогава
започват в социалните мрежи да се качват снимки какви задръствания се
организират. Политизира се и поради други причини. Примерно, като
някои решат да протестират върху моста, че пречат на хората от
„Аспарухово“ и „Галата“ да се приберат, а и на околните населени места.
Но истината е, че така или иначе поетапните ремонти на Аспарухов мост
вървят. И нито държавата, нито общината са абдикирали откъм
поддръжката и ремонта на моста. Не знам доколко е резонно общински
съвет да инициира комисия, в която да се държи да влязат АПИ и други
държавни учреждения. Примерно, ако на комисия бъде разгледано това
предложение и бъде взето решение да бъдат поканени, да - ние бихме
могли евентуално, като излезем с обща позиция да поканим. Но няма
начин, по който ние да задължим определени институции да влязат в

подобна комисия. Така че, нали урбулежката, дайте в момента има едни
снимки в социалните мрежи и ние тук сега взехме мерки, ами това няма да
е вземане на мерки, колеги. Това ще е просто някаква такава политическа
инсинуация – видяхте ли, ние правим много. Нищо няма да направим с
това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Атанасов, след това г-н Златев.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Г-н Георгиев, както и
на първото предложение, казвам следното. Когато за второто гласувах
„въздържал се“, то не е защото съм „за“ изсичането, но когато се предлага
един все пак акт да бъде извършван от един колективен орган, тоест
налагане на мораториум, той трябва да бъде обвързан малко повече с
виждането имаме ли такова право и то какво ще последва, ако гласуваме.
Казвам ви – нищо - от правна гледна точка. Така че това нещо има резон,
но по друг начин трябва да бъде подходено, за да има резултат.
По отношение на Аспарухов мост, колегата Балабанов каза това,
което и аз исках да кажа за тези обследвания. Тези комисии, които са с
широко обществено участие водят по-скоро до раздор, отколкото до
някакъв резултат, но пък, ако искате може да погледнем от друга гледна
точка и да възложим това, което може да стане от Община Варна, е да
възложим на външна фирма, която да го направи това обследване различно
и отделно от АПИ и тогава може би ще имаме някакъв по-различен ъгъл на
нещата. Така че мисля, че този вариант е може би по-удачен, отколкото да
съставяме някакви комисии, да задължаваме различни държавни
институции да участват, което ние не можем да направим, а по скоро да
обсъдим възможността външна такава фирма, тя може да не е българска,
разбира се това казвам може да бъде обсъдено, да направи паралелно на
това обследване от АПИ и тогава да сравним резултатите. Мисля, че тук
ще има по-добър резултат, отколкото да съставяме едни много големи
комисии, в които експерти ще изказват различни мнения и няма да се
стигне до нищо ползотворно. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Златев. След това д-р Станев – процедура.
Мартин ЗЛАТЕВ
Уважаеми колеги, не смятах да се изказвам днес, поради една
причина, която ще ви съобщя. Но моето име беше забъркано отново.
Значи, не смятах да се изказвам, тъй като днес сутринта разбрах, че АПИ
ще даде за обследване на една швейцарска фирма независимо обследване

на моста, което е най-правилният начин. Днес сутринта. Аз не съм
направил този клип. Да, влязох, г-н Иванов, през една дупка, която няма
това, въпреки че съм пълен, тук има доста пълни хора, нали….
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз съм пълен, г-н Златев. И аз съм така.
Мартин ЗЛАТЕВ
Мога да поканя и пълни хора като мен, да дойдат, да слязат. Няма
табели. Това си е място, в което може да се стъпи и да се покаже. Никой не
е казал, че мостът ще падне. Лично аз не съм го казвал никъде.
Станислав ИВАНОВ
От залата: ……….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, г-н Иванов, да не се прекъсваме.
Мартин ЗЛАТЕВ
Вие споменахте моето име. И моля Ви, ако споменете още веднъж
името, дайте ме на прокуратурата за всяване на паника. Нали, това е найдобрият вариант. Разбирате ли?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов.
Мартин ЗЛАТЕВ
В момента това нещо, което го направихте, аз не знам дотолкова ли
стигат силите, нали да не политизирам нещата, но да ме обвините по този
начин за нещо, което е очевадно. Не мога да приема този начин на Вашата,
не знам, на Вас ли, Вие ли го измислихте това нещо, че всяваме паника.
Ние не всяваме паника, а даваме реалните резултати на момента. И защото
с мен се свързаха хора, строители на доста солидна възраст, които казаха,
че това нещо няма да падне моста. От тук го заявявам, от трибуната. Но
това е предпоставка за свиване на неговия гаранционен срок от този, който
Вие заявихте, г-н Балабанов, за 30-те години. Свива се гаранционният
срок, тоест не гаранционният срок, а срокът на експлоатация на Аспарухов
мост, с ръждясването на тези. Така че ремонт върху това, което съм снимал
може да се направи в много малък етап, дори без да се спира движението.
За да може да се предпазят тези носещи конструкции, да се санират, да се
изолират, за да не ръждясва материалът, който е отдолу и да не се наруши
неговата якост. Така че не исках да вземам отношение, защото докато не
излезе решението на тази швейцарска независима експертиза, ние нямаме

какво да правим. В общинския съвет реално погледнато, ние нямаме
никакви лостове, с които можем да повлияем върху ремонта на Аспарухов
мост. Да, за лобиране става. Тоест и кметът да лобира и общинският съвет
да иска тези неща.
Какво може да се направи в краткосрочен план? Едно, което ще
предложа, това е да следваме, както ще и отида в АПИ другата седмица, по
другата, да видим кога ще свърши тази експертиза. Много е притеснително
в момента, г-жо Гърдева, за това нещо, което Вие казвате, че хората са
притеснени. Ако отидете на моста, ще видите една счупена в момента,
една счупена греда на тези….счупена е, а другите са изкривени.
Марица ГЪРДЕВА
От залата: …….. /н.р./
Мартин ЗЛАТЕВ
Значи има проблем, който не може да се оправи в момента и АПИ не
знаят как да го оправят, защото ремонтът, който беше извършен,
извинявам се, че ви занимавам с това, но бяха сложени две метални плочи.
Заварен мостът, а то има движение постоянно. Те го заварили и след две
седмици се счупва. Късат се заварки, цялото е било заварено. Не
можахме…. Те бяха…. Да, значи това нещо не е по този начин. Това е
много по-сериозно. Никой не казва, в момента ето и хората стоят на моста
вече колко – 4-5 дена никой не работи. Д-р Станев може би също знае, че
като отиде от 6 часа започва задръстването. Да, ще го изтърпим и хората
ще го изтърпят. Ние говорим за това, че мостът се прави на парче. Когато
се реши да се направи, от 2015 има заложени пари, както казаха след това
свършиха парите. Когато се направи, хората ще се изнесат. Имайте
предвид, че хората заявяват – ще си вземем квартири, ще се изнесем за
времето на ремонта. Но това нещо – от петък да се каже ремонт и от
понеделник да започне – не трябва да се повтаря. Извинявам се, с това ще
завърша. Аз не смятам, че общинският съвет може да вземе някакво
решение в момента за моста. Трябва да изчакаме АПИ, след което да
вземаме решения или каквото и да е върху натиск за другите институции.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Златев. Аз само, във връзка с това, което казахте.
Да, вероятно сте имали, изцяло сте бил загрижен по отношение на
състоянието на моста. Но, ако говорим за конструктивизъм, можеше с
кадрите, примерно, тъй като всеки един гражданин, който гледа клипа
малко или много създава едно погрешно впечатление като я няма
експертизата. Можеше първо да сезирате АПИ. Ако те не отреагират,
тогава да го пуснете в социални мрежи и т.н. Защото първоначално при

пускането никъде, нали нямаше информация, вижте какво, както казахте в
момента разбира се, нали няма опасност да падне моста и т.н. и т.н. Да,
абсолютно коректно го казахте в момента. Само че тезата беше, че първо
беше пуснат клипа, без каквито и да е коментари, което създаде наистина
сериозни притеснения у множество граждани. Нищо повече. И ние не
знаем и точно какви са били, защото той влияе на неограничен кръг от
лица. В смисъл – гледа се.
Мартин ЗЛАТЕВ
Искам само да заявя, че АПИ бяха сезирани две седмици преди този
клип. Бяха сезирани и отговориха, че няма никакво притеснение, мостът е
в идеално състояние.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах.
Мартин ЗЛАТЕВ
Бяха сезирани. Водехме разговори с тях и това бяха отговорите. Ето
сега в момента вече вървим на по-високо ниво.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Разбрах. Д-р Станев, имате думата.
Янко СТАНЕВ
За първи път ще подкрепя г-н Златев, почти изцяло за всичко, което
каза, като исках процедура да гласуваме, защото най-страшното нещо е,
когато без реални експертизи, особено, когато са противоречащи се по
думи, но не и по дела и написани твърдим нещо в публичното
пространство. Така че Аспарухов мост няма да падне. Разбира се, че са
необходими ремонти. Разбира се, че са необходими действия и те са
предприети. Аз също знаех това което каза, само че не знаех, че фирмата е
швейцарска, мислех че е немска.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз също.
Янко СТАНЕВ
Но няма значение. Затова смятам просто процедура, господин
председател да гласуваме и нека да си свършат институциите работата, а
ние да ги ръчкаме, така както го правим така.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението на г-н
Георгиев по същество, което е за създаване на комисията.
Резултати от гласуването: за – 12; против – 7; въздържали се – 20;
отсъстващи – 12, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Георгиев, изчерпах ли направените от Вас предложения, защото
дебата се разшири доста и да не пропусна някое от тях. Следващата заявка
по дневния ред е на Николай Капитанов. Колега, имате думата.
Николай КАПИТАНОВ
Г-н председател, в дневния ред, точка 13 гласи „Освобождаване и
избор на членове на управителни, контролни органи и представители на
община Варна в общото събрание на търговските дружества, собственост
на община Варна“. Предлагам да отпадне, защото не сме получавали
материали по тази точка. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Капитанов. Аз се радвам, че тази точка я
забелязвате всеки път и знаете много добре на всяка една сесия какво се
случва. Очаквах даже и декларация. Д-р Митковски, който е седнал до Вас,
може да Ви каже, че последните пет години, пет години на всяко едно
заседание тази точка е присъствала под различен номер, разбира се. Но е
присъствала. Последните пет години. Последните пет години. Никога не е
отпадала. Седяла си е в дневния ред. Върнете архива назад. Просто нищо
не е разглеждано.
От залата: …… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, не. Не, не. Не по мое предложение. Казах ви, че няма
постъпили предложения и точката не беше разглеждана, но тя си остана в
дневния ред. Ако искате да питате директно има ли предложения някакви,
казвам Ви, че няма и за днешното заседание. Да. Режим на гласуване. Ваша
воля, както се казва. Дали да отпадне точката. Всеки има глава на раменете
си да преценява като гласува.
Резултати от гласуването: за – 16; против – 9; въздържали се – 16;
отсъстващи – 10, предложението не се приема.*

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Николова, имате думата.
Стела НИКОЛОВА
От залата: …… /н.р./… всъщност изяде моето изказване
Тодор БАЛАБАНОВ
А, то е било във връзка с… извинявам се. Просто станаха цял списък
с… Ами стои ми по-назад в списъка в системата, за съжаление. Ето, още
едно нарушение на Правилника за следобед. Колега Атанасов? Ами стоят
заявки, просто ще ги изчерпам всички. Колега Златев, имате ли нещо,
което да направите, защото и Ваша заявка стои? Колега Костадинов, нещо?
Има заявка, която стои от преди малко. Нямате. Колега Николова, втора
заявка има Ваша. Явно сте имали две. Едната е била по предната точка.
Разбрах, колеги. Други предложения по дневния ред? Не виждам.
Подлагам на гласуване дневния ред в цялост, ведно с направените преди
малко изменения. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2019 г.
(2) – приемане на актуализирана Икономическа рамка за 2020 г.
(3) – даване на съгласие за банков кредит за нуждите на „Градски
транспорт“ ЕАД.
(4) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства за
проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна –
Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, гр. Варна“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
(5) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
обезопасяване на пешеходни пътеки на територията на град Варна.
(6) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
предпроектни проучвания за изграждане на кръстовища на две нива.
(7) – одобряване на допълнителни средства за финансиране чрез
банков заем за обект „Основен ремонт на пътни връзки фактически
свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на Община Варна за 2020 г.
(8) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
изграждане на техническа инфраструктура на со „Добрева чешма“.

(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
допълнително финансиране на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ
„Хемус“ – качване от бул. „Атанас Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по
плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
(10) – вземане на решение за финансиране на предпроектни
проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт
/леко метро/ - направление на трасето от индустриална зона Варна до кк
„Златни пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар
Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо
задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект –
фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и
изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - направление
на трасето от индустриална зона Варна до кк „Златни пясъци“, определяне
на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна след
избор на вариант на трасе/маршрут“.
(11) – вземане на решение за увеличаване на капитала на търговските
дружества „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и „Ученическо и столово
хранене“ ЕАД.
(12) – опрощавания на държавни вземания.
(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД за предпроектни дейности и
проектиране на асансьорна уредба.
2. Питания и отговори на питания.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство” относно:
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и
избиране на одитори за 2020 г. на:
1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД.
1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД.
1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД.
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД.
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД.

1.7. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
1.8. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
1.9. „Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД.
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД.
1.12. „Пазари” ЕАД.
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
1.15. „Жилфонд“ ЕООД.
1.16. „Обреди” ЕООД.
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.
1.18. „Стадион Спартак“ ЕАД.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Студентска“.
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба
на движими вещи – леки автомобили.
(4) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване действието на
договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и Анекс № 1 към същия,
сключен между Община Варна и ОДГ № 24 „Иглика“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Детска градина № 23 „Иглика“, имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ №5.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, имот, находящ се в гр.
Варна, ул. „Кракра“ №2.
(6) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно
право на ползване върху имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ №
52 в полза на Народно читалище „Димо Цанков 1927“.
(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53
в полза на Фондация „Социалната чайна“.

(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
разкриване на пенсионерски клуб в помещение, разположено в сграда с
идентификатор 30947.501.321.1, с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52.
(9) – даване на съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да предостави на
ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното
движение“ за временно ползване помещение, находящо се в гр. Варна,
район „Младост“, ул. „Тролейна“ 48.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“
ЕООД.
(11) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие” относно:
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за
ярки постижения в областта на културата.
(2) – именуване на улици находящи се в селищни образувания
„Телевизионна кула“, „Акчелар“ и „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“, район „Приморски“, гр. Варна.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и
образование” относно:
(1) – изменение и допълнение на „Статут за награда „Варна“ в
системата на предучилищното и училищното образование“.
(2) – приемане на „Статут за определяне на Годишни поименни
награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за
постигнати високи резултати“.
(3) – приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Варна 2020 г. – 2021 г. и
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в Община Варна за 2020 г.
6. 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.

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални
дейности и жилищна политика” относно:
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на
жизнени и комунално-битови потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на жизнени и комунално-битови потребности.
8.
Разглеждане
на
постъпилото
искане
с
рег.
№
ОС20000580ВН/29.09.2020 г. от група „ Демократична България“ относно
предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински
съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Изработване на
проект за Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет - Варна“ относно:
(1) – изменение и допълнение в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Варна.
10. Допълване на Решение № 331-9/6/13, 14.07.2020 г. на Общински
съвет – Варна.
11. Даване на съгласие председателят на Общински съвет – Варна да
членува в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България.
12. Даване на съгласие Община Варна да участва като член в НПО Център за иновации и дигитален интелект.
13. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет –
Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от
01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
15. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет –
Варна.
16. Дискусия с гражданите.

Резултати от гласуването: за – 35; против – 4; въздържали се – 5;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка втора, тъй като точка първа я отложихме
след точка втора да я разгледаме. Предложения за решения постоянна
комисия….. Поради отсъствието на колегата Балачев от днешното
заседание, д-р Станев ще ви запознае с относното.

I.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2019 г.
(2) – приемане на актуализирана Икономическа рамка за 2020 г.
(3) – даване на съгласие за банков кредит за нуждите на „Градски
транспорт“ ЕАД.
(4) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства за
проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна –
Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, гр. Варна“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
(5) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
обезопасяване на пешеходни пътеки на територията на град Варна.
(6) – осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за
предпроектни проучвания за изграждане на кръстовища на две нива.
(7) – одобряване на допълнителни средства за финансиране чрез
банков заем за обект „Основен ремонт на пътни връзки фактически
свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на Община Варна за 2020 г.
(8) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
изграждане на техническа инфраструктура на со „Добрева чешма“.
(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
допълнително финансиране на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ
„Хемус“ – качване от бул. „Атанас Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по
плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
(10) – вземане на решение за финансиране на предпроектни
проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт
/леко метро/ - направление на трасето от индустриална зона Варна до
кк „Златни пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул.
„Цар Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо
задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект –
фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и
изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - направление
на трасето от индустриална зона Варна до кк „Златни пясъци“, определяне
на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна след
избор на вариант на трасе/маршрут“.
(11) – вземане на решение за увеличаване на капитала на
търговските дружества „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД.
(12) – опрощавания на държавни вземания.

(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД за предпроектни дейности и
проектиране на асансьорна уредба.
Докл.: Янко Станев – Зам.-председател на ОбС
Янко СТАНЕВ
Колеги, относно приемане на отчета на бюджета и на сметките за
средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г., чета ви
относното: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, а „Финанси и
бюджет“ дава положително становище. Отзад виждате всичко. Моля за
предложения, допълнения, изменения. Няма. Има ли? Не излиза. Това са
стари заявки. Има ли нова заявка? Има ли? Стела…не, не нямам тук нови
заявки. Вдигай ръка, сега няма нещо сега за един проблем. Заповядайте.
Цончо ГАНЕВ
Колеги, не знам колко от вас са прочели документа, който ни беше
представен от община Варна за отчета. Но аз го казах и на комисия по
финанси, сега ще го повторя пак. Практика е и за съжаление се
потвърждава и сега, че предварително се залагат приходи, които се знае, че
няма да са в такъв размер, а са доста повече. След което от този отчет пак
се вижда, че приходите са доста повече и дава възможност да се моделират
разходите според това както се прецени на момента и мнозинството в
общински съвет да го гласува удобно. В тази връзка групата на
„Възраждане“ не може … И аз мислех да ви номинирам за председател, но
явно няма да стане.
Янко СТАНЕВ
Няма проблем…….. /н.р./
Цончо ГАНЕВ
Така, в тази връзка групата на „Възраждане“ не може да приеме така
предложения документ и няма да подкрепи, това което се предлага.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Ако трябва да…. Г-жа Николова, заповядайте. Вашата
заявка се видя.
Стела НИКОЛОВА
Уважаеми колеги, ние също няма да подкрепим този отчет. Не
заради нещо друго. По конкретика ще има г-н Капитанов повече… поголямо изказване. Аз искам да кажа как протече общественото обсъждане
на този отчет. Залата на Юнашкия салон беше пълна с общинска

администрация. Гражданите почти нямат достъп до там, защото и да влязат
няма да има къде да седнат, камо ли да стоят, да изгледат цялата
презентация и да имат възможност да задават въпроси. Извинявайте, но
това не е спазване на процедура и аз смятам, че Община Варна трябва да
престане, общинска администрация с тази практика, когато и каквото и да
има да се извършва като отчет и като сериозни теми да се вика тука цялата
администрация да слиза по залите, за да не могат гражданите да бъдат
допуснати. Значи, ние не ги допускаме на сесия на общинския съвет. Като
правим обществено обсъждане, гражданите няма къде да влязат и къде да
седнат. Ако някой от вас не вярва, г-н Къчев беше с мен на общественото
обсъждане, може той също да каже. Това, господа, не е обществено
обсъждане, съжалявам.
Янко СТАНЕВ
Благодаря, госпожо. Само да кажа, че „зорлем гюзелик олмаз“, на
гагаузки означава „насила хубост не става“. Така че никой не е спрян
насила, но и никой не е докаран насила по време на обществените
обсъждания. Глас…
От залата: …….. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Ама не е така. Никой на сила не е спрян. Значи, друг път може да
говориш за друго, извинявайте да говорите за друго, но в случая не е така,
тъй като аз присъствам на всички обществени обсъждания, с изключение
на последното, от много време. Благодаря. Г-н Капитанов, може ли? Да,
заповядайте. Ама карайте по същество. Да, извинявайте.
Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми господин председателстващ. Подкрепям Стела Николова.
Бях на това обществено обсъждане. Изказването й бе насочено в такъв
аспект. От администрацията са усвоили парадни хватки по време на такива
обществени обсъждания да се запълнят всички места със служители от
администрацията. Почти нямаше място за граждани. Това е идеята. Когато
има такива дейности да се ангажират само тези лица от администрацията
по точките от общественото обсъждане, а не цялата администрация. Знаем
сега в Ковид в момента тук нямаме хора, обаче като трябва да има нещо
важно администрацията е насядала още от 8 часа, иначе идват в 10 часа на
работа, примерно. Без да засягам никой. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
Разбрах. Ще суспендираме гражданските права на администрацията
по време на обществените обсъждания. Благодаря. Ще бъде внесена

законодателна инициатива. Г-н Капитанов, искаше думата отдавна и
затова, заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
Аз ще бъда кратък. Има един много сериозен проблем с този отчет за
изпълнение на бюджета и това е, че в него реално липсва аналитична част,
която да покаже какви са причините за това, което се случва и какво се
очаква да се случи в бъдеще. На база на този отчет, ние трябва да
планираме следващите действия и решения на общината. При положение,
че няма такъв анализ, според мен всичко останало ми се струва
безсмислено. Той става вече като някакво счетоводство. Просто
регистрираме факти, но няма идея за изграждане на тактики и стратегии за
нещо, което да се случи в бъдеше. А иначе ще ги входирам, ако трябва в
общината цифрите, които има предвид. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря, г-н Капитанов. Други? Заповядайте за реплика.
Станислав ИВАНОВ
Г-н Станев, аз нямах желанието да се изказвам. Имах реплика, затова
може би трябваше първо на мен, но то няма значение.
Към колегата Къчев и към колежката Николова. Уважение към тях.
Аз за първи път от 6 години не присъствах, наистина. Но, колеги, съгласете
се, че не ми е работа да защитавам администрацията, обаче ако
гражданите, които влязат и самите вие имате въпроси по отношение на
отчета или по друго обсъждане, например да кажем по новия бюджет, как
без администрацията, която е правила този бюджет да ви отговорят
конкретно на въпросите. Естествено, че трябва да има администрация там
и то трябва да има от всеки един отдел, който има, по всяко едно перо,
което касае бюджета. Разбира се, че трябва да има администрация. Разбира
се, че тя трябва да е първа, за да може да има подробен отговор на всеки
един ваш въпрос. Може ли един човек да ви отговоря по всичките въпроси,
по цялата гама? Бюджета е, знаете, поне това го знаете, че е най-важният
документ, който общината изпълнява цяла година. Категорично не съм
съгласен, че общината, съжалявам, че на това обсъждане наистина не съм
бил, но просто трябва да има администрация и адмирации към колегите,
които са съставили бюджета.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Г-жа Николова, дуплика вероятно искате?

Стела НИКОЛОВА
Тъй като вече познаваме администрацията и знаем кой каква роля и
каква дейност изпълнява и тъй като колегата каза, че той не е бил на
общественото обсъждане, така че, моля да не коментира кой присъстваше
там. Аз не смятам, че хора, които са деловодители трябва да присъстват на
това общественото обсъждане. Те нямат никакво отношение.
Деловодителите в общинския съвет нямат никакво отношение по
отношение на отчета на бюджета на кмета. Съжалявам много, господине.
Престанете с коментари, когато не сте присъствал. И двамата с г-н Къчев,
от две различни политически сили, казваме едно и също, така че беше
безсмислено Вашето изказване и само това е истина, имам снимки.
Янко СТАНЕВ
Моля, моля да не влизаме в дебати. Дайте, ако има… Предполагам,
че този спор… Г-н Капитанов каза нещо по-важно. Ако имаме някакъв
сериозен дебат, той трябва да бъде по повод това, което каза той, защото то
засяга фундамента на отчета, а не….г-жа Гърдева, искаше преди Вас, г-н
Капитанов.
Николай КАПИТАНОВ
От залата: Дуплика…
Янко СТАНЕВ
А, дуплика? Добре. Ама обръщате по-дребния въпрос, вместо да
гледаме сериозния.
Николай КАПИТАНОВ
От залата: ……… /н.р./
Марица ГЪРДЕВА
От залата: Ама не може, трябва г-жа Николова, Вие нямате…/н.р./
Николай КАПИТАНОВ
От залата: Защо, той прави реплика…
Янко СТАНЕВ
Хайде по-спокойно сега.
Марица ГЪРДЕВА
От залата: ….правилника…. /н.р./

Янко СТАНЕВ
Ами те след малко ще ми поискат оставката, защото го нарушавам,
ама аз не съм притеснен много, нали ….
Николай КАПИТАНОВ
От залата: Колега, реплика ли поискахте или дуплика?
Станислав ИВАНОВ
От залата: Аз поисках реплика
Николай КАПИТАНОВ
От залата: А, ето!
Янко СТАНЕВ
Вече се обърквам. Моля ви се бе, сериозен въпрос гледаме, вие…..
Заповядайте, г-жа Гърдева. Хайде, г-н Капитанов – кавалерски. Добре.
Няма да стигнем до въпроса за оставката днес. Заповядайте, г-жа Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
… Хайде да си спазваме правилника…
Янко СТАНЕВ
Няма да стигнем до въпроса за оставката днес. Заповядайте, г-жа
Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми колеги, аз ще се върна малко назад във времето, когато
преди миналия мандат, началото на мандата, тук излизаха хора от същите
две политически сили по време на обсъжданията на бюджета и на отчета
на бюджета и казваха „А бе, къде ви е администрацията? Защо я няма?“
Защото има протоколи от тези обсъждания и би трябвало да четем и да се
върнем назад във времето. Тази реплика беше особено любима на г-н
Гуцанов. И той казваше „Къде ви е администрацията? Защо тук не виждам
администрацията?“ Сега, когато администрацията е присъствала - защо
пък е там администрацията. Хайде да се уточним какво искаме. Дали
администрацията да присъства или администрацията да не присъства? Ако
искате да вземем едно решение на общинския съвет – да бъде ли
администрацията на обществените обсъждания или да не бъде?
Янко СТАНЕВ
Аман! Г-н Капитанов, заповядайте, ако искате. Не, не, той има заявка
за изказване.

Николай КАПИТАНОВ
Всъщност, не е към Вас лично. Нещо, което искам да предложа,
понеже аз като цяло не съм против това да присъства администрацията.
Проблемът е, че самата организация предполага пространства, при които
тази администрация да заема да кажем 80 % от свободните места. Дайте да
направим така, че следващият път да бъде например в Спортна зала.
Тогава ще има възможност и за администрация, и за граждани да
присъстват. Ние в момента, извинявайте, но създаваме впечатление и то не
съвсем случайно, че не допускаме граждани до дейността на общински
съвет. В момента стояха хора сутринта навън, които не могат да влязат.
Така че аз предлагам, за следващия път, когато се организира подобно
изслушване да бъде предвидено пространство, което да може да позволи и
администрацията, и гражданите да присъстват и да участват в такова…
Може да е в Спортна зала, например.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Аз ще лобирам за Вашето предложение, защото нямаме
приходи за Спортна зала. Благодаря. Процедурно си самопредлагам да
извършим гласуване по точка първа. Само искам да напомня, че отчета за
бюджета не е основният документ и основната база за прогнозите. Иначе,
правилните неща, които казахте – тригодишната прогноза е в основата и то
по Закона за публичните финанси. Съжалявам много, че до този момент
почти никога при гледането на финансовата комисия не я гледаме. Освен
това съм съгласен, с това което казахте. Да, просто не съм видял отвън
хора да стоят и да чакат, когато е за бюджета. Ако е за сесията е друго.
Процедурата ми е да извършим гласуване. Има ли, понеже няма други
заявки. Моля тези, които са съгласни с приемането на отчета на бюджета и
на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г.
Само с това. Да, да. Да гласуваме. Да. Ами добре, първо процедурата.
Добре. Мислех, че понеже няма друго предложение... Гласуване по
процедура. Моята за прекратяване на дебата.
Гласуваме процедурата за прекратяване на дебатите първо по
забележката на г-н Атанасов. А? Аз, аз. Моля? Не, не, не. Сега, сега в
момента я предложих. Ивайло, моля те.
Резултати от гласуването: за – 29; против – 5; въздържали се – 3;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
Янко СТАНЕВ
Гласуване по въпроса. А, Стояне, сега ми излиза. Гласуваме
предложението за приемане отчета на бюджета и на сметките за средства
от Европейския съюз на община Варна за 2019 г. Гласувайте с
удоволствие.

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

349-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община
Варна към 31.12.2019 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2019 г.
401 985 832

Отчет
31.12.2019 г.
/в лв./
368 929 393

164 646 574

155 559 046

864 894
656 085
11
97 771
-19 453
130 480

864 894
656 085
11
97 771
-19 453
130 480

151 354 395

151 354 395

145 250 404

145 250 404

83 017

83 017

- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)

6 041 517

6 041 517

- възстановени трансфери (субсидии) (по §31-20)

/-20 543/

/-20 543/

3 865 831

3 865 831

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.:

1.

Приходи за Делегирани държавни дейности:
Неданъчни приходи, в т.ч.:
- Приходи и доходи от собственост
- Глоби, санкции и наказателни лихви
- Други приходи
- Внесен ДДС /-/
- Помощи и дарения от страната
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:
- обща субсидия (по §31-11)
- получени целеви трансфери (по §31-18)

Трансфери от и за бюджети и сметки за
средствата от ЕС
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.:
- остатък в лв. по сметки от предходния период (+)
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)
2.

Приходи за Местни дейности:

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:
- Имуществени и други данъци
- Неданъчни приходи, в т.ч.:

8 561 454

/-526 074/

8 561 454
0

8 561 454
/-9 087 528/

237 339 258

213 370 347

152 198 576

152 198 576

88 427 246
63 771 330

88 427 246
63 771 330

§40

Постъпления от продажба на нефинансови активи по

Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:

2 398 248

2 398 248

28 366 100

28 366 100

198 300

198 300

2 392 300

2 392 300

25 775 500

25 775 500

- обща изравнителна субсидия за местни дейности от
ЦБ за общини (по §31-12)
- целева субсидия от Централния бюджет за
капиталови разходи (по §31-13)
- получени целеви трансфери (по § 31-18)
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата
от ЕС, в т.ч.:

/- 16 633 878/

/-16 633 878/

- Трансфери м/у бюджети (нето)

/ -2 934 751/

/ -2 934 751/

- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС
(нето)

/-13 699 127/

/-13 699 127/

Временни безлихвени заеми, в т.ч.:

/-4 038 215/

/-4 038 215/

- Предоставени заеми (-)

/-16 908 891/

/-16 908 891/

- Възстановени заеми (+)

12 870 676

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:

77 446 675

12 870 676

53 477 764

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

/–45 136/

/–45 136/

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

109 107

109 107

Заеми от чужбина (нето)

5 848 520

5 848 520

Заеми от банки и други лица в страната (нето)

17 452 664

17 452 664

/-4 533 887/

/-4 533 887/

Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и
фондове

нето (+/-) :

673 154

673 154
Приватизация на дялове, акции и участия (+)

770 700

Друго финансиране - нето (+/-)

770 700

63 612

Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:

63 612

57 107 941

- остатък в лв. по сметки от предх.период(+)

33 139 030

56 537 599

- остатък в лв.равност.по валутни сметки от предходен период (+)

56 537 599

528 948

948
- остатък в касата в лв. от предходния период (+)
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)

41 357
0

41 357

/-23 349 883/

528

- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 /-594
888/
- наличност в касата в лева в края на периода (-)

0

/-24 140/

- преоценка на валутни наличности(нереализирани курсови разлики) по сметки и
средства в страната (+/-)
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Уточнен план
31.12.2019 г.
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по
функции:

37

Отчет
31.12.2019 г.

401 985 832

/в лв./
368 929 393

23 210 615

22 594 395

4 345 631

2 472 290

145 993 787

138 552 601

Здравеопазване

21 876 331

19 833 698

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

20 717 219

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2019 г.:

19 257 985

129 857 967

113 500 896

26 052 563

24 454 507

27 813 717

26 145 019

2 118 002

2 118 002

401 985 832

368 929 393

349-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране на
община Варна към 31.12.2019 г.: уточнен годишен план – 97 343 379 лв.,
отчет – 89 583 329 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. №
6а, Пр. № 12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за
капиталовите разходи за съфинансиране на оперативни програми и
проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 17).

349-1-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление, местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна
и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема преходен
остатък към 31.12.2019 г. в размер на 33 056 439 лв., в т.ч. от държавни
дейности – 9 087 528 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 2 092
519 лв. и от местни дейности – 21 876 392 лв. /Пр. № 11/.

349-1-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление, местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна
и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2019 г. за следните целеви разходи, както
следва:
1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ за:
1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 154 750
лв., отчет – 153 900 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 850 лв.
1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 215 631 лв., отчет
– 136 971 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 78 660 лв.
Общо по 1.1. и 1.2. за лечение на граждани и инвитро процедури - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”:
уточнен годишен план – 370 381 лв., отчет – 290 871 лв. /Пр. № 2/ и
преходен остатък в размер на 79 510 лв.
1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното
осигуряване”: уточнен годишен план – 104 150 лв. и отчет – 102 950 лв. и
преходен остатък в размер на 1 200 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална
програма“/.
1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
местна дейност 589„Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен
годишен план – 9 600 лв. и отчет – 9 600 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална
програма“/.

Общо по 1.3. и 1.4. за комунално битови разходи на социално слаби
граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен
годишен план – 113 750 лв. и отчет – 112 550 лв. и преходен остатък в
размер на 1 200 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма“/
1.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на
местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 9
442 лв. и отчет – 9 442 лв. /Пр. № 2/.
1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на
местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен
годишен план – 7 983 194 лв., отчет - 7 773 194 лв. и преходен остатък в
размер на 210 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.
2. Разходи по план сметка „Чистота” за 2019 г.: уточнен годишен
план към 31.12.2019 г. – 38 500 792 лв., отчет – 29 471 692 лв. и преходен
остатък към 31.12.2019 г. в размер на 9 029 100 лв. /Пр. № 7/.
3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“ /Пр. № 10/.
4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и
наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за 2019
г. в размер на 3 149 134 лв., отчет на приходите за 2019 г. – 3 149 134 лв.
Уточнен годишен план на разходите за 2019 г. в размер на 3 149 134 лв.,
отчет на разходите за 2019 г. – 2 919 207 лв. и преходен остатък към
31.12.2019 г. в размер на 229 927 лв./Пр. № 16/.
5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.: уточнен
годишен план в размер на 2 392 300 лв., отчет – 2 052 141 лв. и преходен
остатък в размер на 340 159 лв. /Пр. № 4 „Отчет на разходите, извършени с
целева капиталова субсидия за 2019 г.“/
6. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за
2019 г. - уточнен годишен план на приходите – 4 370 889 лв., отчет на
приходите за 2019 г. – 4 370 889 лв.; уточнен годишен план на разходите –
4 370 889 лв. и отчет на разходите – 4 367 110 лв. /Пр. № 8/.
7. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от приватизационни сделки за 2019 г.: уточнен годишен план на
приходите – 1 945 411 лв. и отчет на приходите – 1 945 411 лв.; уточнен
годишен план на разходите – 1 945 411 лв., отчет на разходите – 1 241 862
лв.; преходен остатък към 31.12.2019 г. в размер на 703 549 лв. /Пр. № 13/.

349-1-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходи за 2019 г. по определени дейности и
приложения:
- разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ /Пр. № 5/;
- разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
/Пр. № 5а/;
- разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ /Пр. № 5б/;
- разходи за дейност 622 „Озеленяване“, дейност 623 „Чистота“ и
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ и дейност
759 „Други дейности по културата“ /Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ / Пр.№ 6/;
- разходи за общинските предприятия /Пр.№ 6а/;
- разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/.

349-1-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2019 г. на общинските програми /Пр. №
8/, както следва:
1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора 2019 г.“: уточнен годишен план – 309 927 лв. и отчет –
309 927 лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по
вътрешната сигурност“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 119 370 лв. и отчет – 119 370 лв.
2. Общинска програма „Младежки дейности 2019 г.”: уточнен
годишен план – 781 293 лв. и отчет – 781 293 лв. по бюджета на местна
дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен
план – 20 690 лв. и отчет – 20 690 лв.; по § 45 „Субсидии и други текущи

трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 465 788 лв. и отчет – 465 788 лв.; по § 42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 3 384 лв.
и отчет – 3 384 лв.
3. Общинска „Програма на Община Варна за квалификация и
насърчаване на педагогическите специалисти през 2019 г.“: уточнен
годишен план – 72 074 лв. и отчет – 72 074 лв. по бюджета на местна
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по § 45 „Субсидии
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“:
уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.
4. Общинска програма „Програма на Община Варна за приобщаващо
образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в
неравностойно социално положение през 2019 г.“: уточнен годишен план –
60 005 лв. и отчет – 60 005 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други
дейности по образованието“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв.
5. „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2019 г. в
Община Варна“: уточнен годишен план – 171 242 лв. и отчет – 171 242 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в
т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 66 500 лв. и отчет – 66 500
лв. и по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“:
уточнен годишен план – 18 683 лв. и отчет – 18 683 лв.
6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен
план – 19 936 лв. и отчет – 19 936 лв. - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
19 936 лв. и отчет - 19 936 лв.
7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен
план – 19 943 лв. и отчет – 19 943 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
19 943 лв. и отчет - 19 943 лв.
8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред
деца“ – уточнен годишен план – 6 200 лв. и отчет – 6 200 лв. - по бюджета
на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §
43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 6 200 лв. и отчет - 6 200 лв.

9. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с
увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 25 000 лв.
и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности
по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет 25 000 лв.
10. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки
заболявания“: уточнен годишен план – 15 050 лв. и отчет – 15 050 лв. - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 15 050 лв. и отчет - 15 050 лв.
11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен
план – 17 000 лв. и отчет – 17 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
17 000 лв. и отчет - 17 000 лв.
12. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими
от психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет –
75 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет –
75 000 лв.
13. Общинска програма „Профилактика на женското здраве трансвагинално ултразвуково изследване“: уточнен годишен план – 30 000
лв. и отчет – 30 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 30 000
лв. и отчет 30 000 лв.
14. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“:
уточнен годишен план – 44 880 лв. и отчет – 44 880 лв. - по бюджета на
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 44 880 лв. и отчет 44 880 лв.
15. Общинска програма „Скрининг на заболявания на щитовидната
жлеза“: уточнен годишен план – 32 890 лв. и отчет – 32 890 лв. - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 32 890 лв. и отчет 32 890 лв.
16. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната
шийка“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет 18 000 лв.

17. Общинска програма „Скрининг на заболявания на простатната
жлеза“: уточнен годишен план – 24 600 лв. и отчет – 24 600 лв. - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 24 600 лв. и отчет 24 600 лв.
18. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: уточнен
годишен план – 29 992 лв. и отчет – 29 992 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 29 992 лв. и отчет 29 992 лв.
19. Общинска програма „Профилактика на сънната апнея“: уточнен
годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет 20 000 лв.
20. Общинска програма „Зеленият двор на Варна“: уточнен годишен
план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 61-02 „Предоставени
трансфери“ (-)“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет 25 000 лв.
21. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: уточнен
годишен план – 24 970 лв. и отчет – 24 970 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план –
24 970 лв. и отчет 24 970 лв.
22. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и
профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“: уточнен
годишен план – 12 077 лв. и отчет – 12 077 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 12 077 лв. и отчет 12 077 лв.
23. Общинска програма „Социална програма на Община Варна 2019
г.“: уточнен годишен план на местната дейност – 3 389 317 лв., отчет на
местната дейност – 3 388 117 лв. и преходен остатък 1 200 лв. - по бюджета
на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” и местна дейност 561 „Социален асистент“ – 960 000 лв. в
т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен план –
52 000 лв. и отчет – 52 000 лв. и по §
42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен
годишен план – 113 750 лв. и отчет – 112 550 лв.
24. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 2 045 473
лв. и отчет – 2 045 473 лв. - по бюджета на местна дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план

– 1 420 343 лв. и отчет – 1 420 343 лв. и по § 42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 14 728
лв. и отчет – 14 728 лв.
25. Общинска програма за „Международни и местни културни
прояви“: уточнен годишен план – 4 190 706 лв. и отчет - 4 015 831 лв. - по
бюджета на местна дейност - 759 „Други дейности по културата“,
дофинансиране на държавна дейност 739 „Музеи и галерии с регионален
характер“ и на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности
по религиозното дело“, в т.ч.:
по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по
културата“: уточнен годишен план – 206 573 лв. и отчет – 206 573 лв.
- по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по
културата“: уточнен годишен план – 411 786 лв. и отчет 411 786 лв.;
- по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
с нестопанска цел“ по бюджета на:
* на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен
годишен план – 585 400 лв. и отчет – 585 400 лв.
* на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по
религиозното дело“: уточнен годишен план – 740 301 лв. и отчет – 665 426
лв.;
26. Общинска програма за устойчиво творческо развитие на
фолклорен ансамбъл „Варна - НЧ „Христо Ботев - 1928““ за 2019 г. по
бюджета на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по § 45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“: уточнен годишен план – 95 000 лв. и отчет – 95 000 лв.
27. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план
– 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет –
18 000 лв.
28. Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия
към Общински съвет – Варна за 2019 г.: уточнен годишен план – 35 730
лв. и отчет – 35 730 лв. - по бюджета на местна дейност 123 „Общински
съвети“.

349-1-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет –
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2019 г. /Пр. № 15/.

349-1-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019 г. /Пр. № 12,
Пр. № 17/.

349-1-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
2019 г. на трансферите за местни дейности, предоставени от
Централния бюджет като § 31-12 „Обща изравнителна субсидия“,
съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2019 г. /Пр. № 19/.

349-1-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчета на

приходите и разходите на местната комисия за жилищно-спестовни
влогове за 2019 г. /Пр. № 20/.

349-1-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема Одитен
доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за
2019 г. на Община Варна /Пр. № 21/
Резултати от гласуването: за – 29; против – 12; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Рюян Ризов – „за“, Генадий Атанасов – „за“, Мартин
Златев – „против“
Янко СТАНЕВ
Относно приемане на актуализирана Икономическа рамка за 2020 г.
Знаете за какво става въпрос – за „Градски транспорт“. Мнения,
предложения за изменения и допълнения? Заповядайте.
Цончо ГАНЕВ
Преди да изкажа мнение и съображение, искам да помоля от
„Градски транспорт“ да запознаят колегите за какво точно става дума, тъй
като не всички са в комисията и не всички с един лист могат да знаят в
подробности за какво се искат поредните огромни суми.
От залата: … Ами няма от „Градски транспорт“…
Янко СТАНЕВ
Ами, няма „Градски транспорт“. Мога аз да обясня или ... Ако трябва
аз да обясня.
От залата: За всичко ли… /н.р./
Янко СТАНЕВ
За фирмите мога, тъй като 30 години се занимавам с това. Г-жо
Господинова, искате ли думата? Понеже финансистите вземат думата...

От залата: …… /н.р./
Янко СТАНЕВ
Моля? Ама чакайте сега, ние вземаме решението. Добре, не се
възмущавай на мен. Вижте, знаете че всяка година ние приемаме
икономическа рамка. В момента актуализираме икономическата рамка
2020 за нашия договор с „Градски транспорт“ и одобряваме
възнаграждението на километър пробег с 0.64 или 0.65, не си спомням
колко беше там километър без ДДС или общо 6 790 000 беше май или 89...
Някъде тук го имам написано. Това е без ДДС за 2020 г. В момента
вземаме решение тези пари да бъдат осигурени от дейността „Други
дейности по транспорта“. Сега, това е едната част на решението. А това,
което Вие говорите за втората част това е за кредита. Какво означава това.
По-простичко, ако го обясня. Това означава, в тази икономическа рамка
влизат онези средства, които ние осигуряваме за „Градски транспорт“.
Плюс това и държавата дава субсидия. И ние, в тази рамка са включени
всички онези средства, които даваме, които гласувате вие - за карти, за туй,
за туй, за туй и това всъщност представлява бюджета на „Градски
транспорт“. Защо не е достатъчен този бюджет и защо се налага да
актуализираме рамката? Ами, аз ще ви го кажа най-просто, обаче най-ясно.
При цена на билетчето 1 лев и при пътникопоток между 70-75 хиляди
души, колкото е необходимо на ден, за да може да се издържа или
самоиздържа общинската фирма „Градски транспорт“ и при Ковида
спадане на 12-14 хиляди на ден, до 3-4 хиляди, г-н Златев, нали така беше
за събота и неделя, нещо….. при Ковида…..
Мартин ЗЛАТЕВ
От залата: ……… /н.р./
Янко СТАНЕВ
Да, е хубаво де, ама говорим за прихода в момента, нали който е
вътре в кюпа. Това намаление на пътникопотока и ниската цена на
билетчета водят до дефицит. Сега, аз няма да оправдавам, нито да
обвинявам самото управление на фирмата, но аз знам какво означава да
управляваш фирма в ежедневен дефицит. И ние всъщност тук, тази
актуализация на икономическата рамка осигуряваме средства за ФРЗ и за
онези спешните неща, които трябват – горива и други работи. Това правим.
Тази икономическа рамка, според мен може да бъде променена изцяло,
когато билетчето се, каква дума да използвам,… не, не „увеличи“, ами
„промени“, нали, да не ме обвинят в политическо посегателство. Няма
такова политическо съгласие между никой, няма политика….

Цончо ГАНЕВ
Извинявайте, запознавате ни с документа или давате собствено
мнение? Защото нещата се преливат едно в друго.
Янко СТАНЕВ
Изказвам се.
Цончо ГАНЕВ
Ама изказвате се, ама от къде да разберем.
Янко СТАНЕВ
Е как, като говоря, значи се изказвам.
Цончо ГАНЕВ
Тръгнахте да говорите, като замествате „Градски транспорт“. В
момента слушаме монолог. Поне информирайте.
Янко СТАНЕВ
Ама чакайте. И Вие правите монолог като се изказвате. Я се дръжте
по-сериозно, моля Ви се. Не се изнервяйте, като чуете истината. Аз знам по
принцип, че когато искаш да направиш някаква политическа атака, скрита
зад добре осмислена формула на нещо ясно и точно, се ядосвате заради
това. Благодаря. Приключих. Мисля че ви стана ясно. Ако на някой не му е
ясна икономическата рамка, да идва на комисия. Думата кой иска?
Костадинов, Митковски, Николова. Подред.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз само чух за цената на билетчето, ама не чух за цената на дизела,
който се срина буквално през последните повече от 12 месеца, но затова
нещо ще говорят колегите. Те са се подготвили.
Имам един въпрос. Това предложение гледано ли е на комисия по
транспорт? Въпросът ми е важен, защото аз съм член на тази комисия, а не
си спомням, възможно е да съм го пропуснал, но искам да се отговори.
Благодаря.
Янко СТАНЕВ
Добре. Ще Ви бъде отговорено. Ивайло и после г-жа Николова.
Ивайло МИТКОВСКИ
Значи, за едно и също си говорим. Такива важни въпроси – теглене
на кредит….

Янко СТАНЕВ
…Той е следващият.
Ивайло МИТКОВСКИ
….бюджетни рамки и т.н., заобикаляме комисията по транспорт. От
януари ли от кога не е събирана комисията по транспорт. Директорът не
може да му видим очите. Веднъж се появи и избяга. Ей за това става дума,
когато си говорихме в началото. Да не се чудите кои комисии не се
събират. Златев предлага комисия за обследване на моста. Ами ние имаме
си комисия по архитектура. Тя от кога не се е събирала? Ей така работи
нашият общински съвет, д-р Станев.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Г-жа Николова.
Стела НИКОЛОВА
Колеги, комисия по транспорт имахме през края на януари ли
началото на февруари. По време на извънредното положение се състоя
онази комисия, която искаха да свикат трима членове извънредно във
връзка с изслушването на г-н Злати Златев за състоянието на „Градски
транспорт“, което ние дъвчем от ноември месец миналата година. Всички
сме наясно какво е състоянието финансовото на „Градски транспорт“.
Всички бяхме наясно и какво е то през януари и през февруари, когато
гласувахме бюджета и когато на сесията – извънредната на 16 април гласувахме тази икономическа рамка, наложена ни отново без транспортна
комисия и по никакъв начин, никакво обсъждане. Гласувахме котка в
чувал тогава. Съгласихме се всички, че ще разгледаме тази икономическа
рамка. Добре, но извънредното положение приключи. Ние имахме други
сесии оттогава. Тази точка сега се внася. Сега се внася, защото сега
„Градски транспорт“ иска отново да тегли кредит от 10 милиона. Добре,
ама ние нямаме транспорта комисия, нямаме никакво обяснение. Този г-н
Златев няма ли да пред общинските съветници да даде някакво обяснение
във връзка с финансовото състояние? След като този управител не се
справя с работата и общинското предприятие е непрекъснато на загуба,
ние до кога ще гласуваме непрекъснато помощ или заем, или каквото ще
да е за „Градски транспорт“. Нова транспортна схема. Нова транспортна
схема, Наредба и т.н. неща, които бяхме говорили. Плащане на „Градски
транспорт“ на реална цена на километър, за да може да се спре това нещо с
постоянното затъване на „Градски транспорт“. Гледам, че колегите са
внесли нова транспортна схема, която е от 2017 г. обсъждана и колко е
нова, не знам. Но без работещи комисии и без да разглеждаме какво се
случва с общинските предприятия, ние повече не можем да даваме зелена
светлина за харчене на средства, независимо под формата на заем ли, като

общински ли и т.н. Затова днес „Демократична България“ поиска оставката
на г-н Балабанов. Няма работещи комисии в този общински съвет.
Прескачат се, всичко се отива на бюджет и финанси. Ами дайте да ги
закрием всичките комисии и да ги караме само на бюджет и финанси и
това е.
Янко СТАНЕВ
Реплика от г-жа Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
От залата: Не реплика, изказване.
Янко СТАНЕВ
Изказване, тогава подред. Г-н Ганев. След това г-н Сивов и тогава…
не се вижда на екрана тук. Виждат се само три.
Цончо ГАНЕВ
Докога ние ще сме използвани за гумен печат? Докога ще се гласуват
от мнозинството десетки милиони? Ще се дават индулгенции с приемане
на годишни отчети и срещу това дори няма да присъстват отговорните
лица? Или както председателят на комисията по транспорт ще присъства
мълчаливо вече повече от…, една година, извинявам се. Докога това нещо
ще се изпълнява в пълна сила в „Градски транспорт“? В момента няколко,
не няколко, 10 милиона кредит ще гласува мнозинството. За сметка на това
управителят на „Градски транспорт“ го няма. Не знам въобще дали е бил
поканен. Но дори да не е поканен, той трябваше да е пръв тук в тази зала.
Не е нормално всичкото това нещо, което се случва. Не е нормално да се
обяснява, че искаме да отпуснем няколко милиона, защото имаме загуби от
горива. Господа, тук има представител на бизнеса с горива. Общински
съветник е, може да ви каже колко струва литър гориво на колонка - 1.60.
„Градски транспорт“, ако не знаете, всеки ден купува 10 хиляди литра.
Всеки ден на цена 1.60. Не мислите ли, че има огромна, огромна
злоупотреба? Защото 31 дни или 30 дни има един месец. Сметнете колко
литри гориво отиват на цената на колонка. На комисията по финанси
управителят на „Градски транспорт“ каза, че предстои нов договор от 2
години за горивата. Колко милиона ще потънат в горивата, в т.нар.
кристално проведени обществени поръчки с предизвестен край. Докога ще
продължава тази индулгенция от общински съвет и това плаващо
мнозинство да гласува десетки милиони ей така за абсолютно нищо. След
малко ще стане дума и за „Училищно и столово хранене“. Нямам
представа дали тук е управителят на „Училищно и столово хранене“. Там е
същата работа. Докога ще продължаваме? Това е явна злоупотреба.

Янко СТАНЕВ
Хайде по-спокойно с определенията.
Цончо ГАНЕВ
Хайде без такива реплики.
Янко СТАНЕВ
Много по-спокойно, защото нищо не може да докажете по този
начин, по който говорите. Г-н Сивов има думата. Просто фалшиви тези
хвърляте. Ала-бала.
Венцислав СИВОВ
Относно комисията, последно през април месец имаше такава
комисия и изслушвахме г-н Златев.
От залата: ……… /н.р./
Янко СТАНЕВ
Ще Ви направя забележки.
Венцислав СИВОВ
Относно заема, всички ние много добре знаем, че ни е нужен този
заем. Знаете, има и нереализиран приход около 6 милиона на база
предходна година и предходни месеци за сравнение, така че наистина ни е
много нужен. От тук нататък, освен размахване на пръст, не съм видял
нито едно реално предложение от всяка една политическа партия.
Янко СТАНЕВ
Ама това е по следващия въпрос.
Венцислав СИВОВ
Така че ние сме колективен орган. Много е лесно някой да предложи
нещо и другият да каже да или не и да размаха пръст – не ми харесва. Така
че нищо не е входирано от вас господа, дами и господа, колеги в
комисията по транспорт с реален план. Имаше само изказване на предната
комисия по финанси като изтичане на средства, като някой казваше, че
дружеството, търговското дружество трябва да премине в общинско
предприятие. Друг се изказваше, че трябва да вдигнем билета… билетчето,
което е така. Така че и моето мнение за вдигане на билета, но сме
направили нещо, което е направено на предходния общински съвет –
миналата година, преди една година. И то няма такава информираност към
гражданите. Намалили сме картите на градския транспорт. Но ако
погледнем статистиката можем да видим, че картите не са мръднали, а си е

същото като предходните години. Така че имаме база, основа, на която да
вдигнем билета и по този начин ще накараме гражданите да си купуват
карти и в днешно време ще им бъде много по-евтин транспорта. Така че
очаквам от вас реални предложения, а не само каране и така на висок тон.
Моите уважения към всички, но … И г-н Костадинов, моля Ви се така да
седнете. Имате си място. На микрофона. Опитвате се да ми вземете
репликата, но няма как да стане.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: Казваш ми къде да седя, така ли? Хайде отговори ми на
въпроса защо нямаше комисия по транспорта? Аз чаках любезно.
Янко СТАНЕВ
Я по-спокойно. Я по-спокойно.
Венцислав СИВОВ
Има си закон, господин Костадинов, Вие сте юрист, много добре
знаете.
Костадин КОСТАДИНОВ
Питам защо нямаше комисия по транспорт?
Янко СТАНЕВ
С тази незаконна партия, няма да я докараш до никъде.
Венцислав СИВОВ
Не съм завършил, че първо да ме питате.
Костадин КОСТАДИНОВ
Питам. Отговори на въпроса като те питам защо нямаше комисия по
транспорт?
Янко СТАНЕВ
Може ли „Възраждане“ да освободите за малко микрофоните?
Венцислав СИВОВ
Може ли да си довърша и чак тогава… Имало е комисия по
транспорт. Вие искате в определена дата. Има си закон - 1/3 от
мнозинството може да свикайте комисията. Кой Ви е казал, че
председателят на комисията само… Четете законите.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата:…….. /н.р./

Венцислав СИВОВ
Има ли…. кой е казал, че не ……/н.р./
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата:…….. /н.р./
Венцислав СИВОВ
Искам малко повече да се образовате, защото има, това е към
договор, който е подписан през 2017 г. и не е нужно да минава през
комисия по транспорт, а само през комисия по финанси, господа. Точно
така. Точно така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Може ли, колеги, колеги, моля ви. Диалога….тъй много добре сте се
разположили от двете страни насочени, стреляте. Виждам. Моля, все пак,
нека да се изслушваме. Ще дам думата. Ще дам думата на всички. И ще си
кажа също по отношение на комисията по транспорт позицията. Аз също
имам мнение. Благодаря, г-н Сивов. Аз тъкмо се каних да Ви дам думата,
ама явно… Така. Г-жа Гърдева, след това г-жа Николова. Не разбрах?
Реплика? Реплика на г-жа Николова, заповядайте. Не разбрах, че е
реплика. Кой иска още реплика, колеги?
От залата: И аз искам… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, ще ви дам възможност. Разбира се.
Стела НИКОЛОВА
Благодаря. Г-н Сивов, на комисията, която бе свикана след сесията
на 16-ти април, беше само информативна относно това г-ин Златев
изчаквахме да си направи отчета. Да бъде направен отчета, изготвен на
„Градски транспорт“. Но веднага след тази комисия, в която стана ясно
колко е страшно положението още тогава, преди изобщо да навлезем в
положението, когато „Градски транспорт“ губил по 10 хиляди лева на ден,
както казва г-н Злати Златев по време на извънредното положение - ето,
тогава Вие трябваше да свикате комисия и да искате този заем. Защото
тогава можеше „Градски транспорт“ да се възползва от мярката 60/40,
която за транспорта стана 80/20. А сега ние наново, в септември месец ще
решаваме за кредит, когато състоянието на „Градски транспорт“ е под
морското равнище. Извинявайте, обаче… може ли да си довърша
изречението? При положение, че ние бяхме наясно какво е състоянието на
„Градски транспорт“, колегите Златев, Костадинов и Митковски поискаха
извънредна комисия по градски транспорт, която трябваше… на два пъти

подаваха документи… трябваше да бъде свикана през февруари. Вие на
два пъти я отлагахте. И я направихте едва след като гласувахме
икономическа рамка 2020 на „Градски транспорт“, когато Злати Златев
обясни какво е изключително тежкото финансово положение. Защо
чакахте, господа, до септември месец? Това питам аз.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мога ли да Ви отговоря?
Стела НИКОЛОВА
Или трябва отново ние да искаме свикване на комисия, която Вие не
свиквате и да си играем на…. на какво, на криеница…
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Николова, мога ли да Ви отговоря?
Стела НИКОЛОВА
Слушам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Така. Първо. Ами не, защото ме гледа, защото господа казвате и сочи
към мен и аз затова прецених, че мога да отговоря.
Стела НИКОЛОВА
Слушам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Така. Дамата каза, че мога и аз да отговоря. Тя е задала въпроса, тъй
че…. Така. Извинявам се. Разбира се.
Така, по отношение на темата с кредита и защо комисията по
„Финанси и бюджет“.
Стела НИКОЛОВА
Аз не питах това.
Мартин ЗЛАТЕВ
От залата: Тази точка …. не я гледаме в момента. Гледаме съвсем
друга, за икономическата рамка. Дайте…
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре. Добре. По темата с икономическата рамка. Така. Мястото й
както е казах е в комисията по „Финанси и бюджет“, защото касае
бюджета на Община Варна. Това е инструмента, през който, нали,

общината финансира „Градски транспорт“. По отношение на заема,
следващата точка, ще ви отговоря надълго и нашироко, защото може би
колегата е прав, че не е сега мястото, но тогава си запазвам правото да
отговоря защо, как и т.н. По отношение на мярката, това което казахте, не
е вярно. Не е вярно. „Градски транспорт“ ще си получи средствата по
мярката със задна дата, да знаете. И каня ви да присъствате на комисии,
когато обсъждаме тези въпроси, защото ги обсъждаме доста детайлно. На
две комисии. На две комисии, г-жо Николова – „Собственост“ и „Финанси
и бюджет“. На две комисии. Вие сте си харесали комисията по транспорт,
която според Вас трябва да гледа финансови въпроси, нали и въпросите от
компетентността на едноличния собственик на капитала и смятате, че
трябвало видиш ли всичко комисия по транспорт. Има още комисии, които
са компетентни да ги гледат тези работи. Пак казвам – финанси и
собственост, която изпълнява ролята на едноличен собственик на капитала.
Д-р Митковски, първо г-н Ганев има думата за реплика. Той преди
това пусна реплика. След това г-н Георгиев.
От залата: …….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, ще дам възможност. Г-н Костадинов и Вие реплика? Или сте
я направили? Заповядайте, да.
Цончо ГАНЕВ
Репликата ми е към г-н Сивов, в качеството му на представител на
„ВМРО-БНД“ и затова, което се изпълнява като служебни задължения и
като председател на комисията по транспорт, бих искал да го помоля, г-н
Балабанов, да изземете изцяло тези функции, тъй като Вие отговаряте от
негово име. Ясно е, че той е некомпетентен. Ясно е, че комисии няма да се
свикват. Ясно е, че няма да извика и да даде точно обяснение къде, какво и
как. Става ясно за неговия капацитет. Но стана ясно и нещо много
кристално, това го потвърди както на комисия по финанси, така и сега.
„ВМРО-БНД“ предлага и иска вдигане на цената на билета. Нека да е ясно
и нека тук всички да са информирани, защото това се иска. Комисии няма
да се свикват, анализи няма да се дават. Планове за измъкване от блатото, в
което е потънал „Градски транспорт“, той като председател няма да
направи, но ще иска вдигане на цената на билета. Нека да се знаят тези
неща.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, аз ще помоля само да се въздържаме от обидни реплики към
останалите колеги и към който и да било в залата. По отношение на това за
правомощията на председателя на комисията категорично не съм съгласен.

Не очаквайте от нито един,… Всеки един председател на комисията има
право и задължение, както и всеки един от нас като общински съветници
да прави предложения. В това число писмени, както и вие самите правите.
Нали, не виждам някакъв проблем и не виждам защо трябва точно
председателят на комисията да го прави. Поне това е моята позиция и тя
винаги си е била такава. Без значение от това за кой председател на
комисия, говоря за всички комисии в съвета. Има от различни политически
сили и т.н.
Г-н Георгиев….А, първо, репликата към мен, извинявам се. Д-р
Митковски. Да, заповядайте.
Ивайло МИТКОВСКИ
Г-н председател, практиката в общинските съвети, поне досега беше
и мисля, че примерно в комисията по здравеопазване продължаваме така
да процедираме, когато има и финансови въпроси първо минават през
комисията по здравеопазване, след това отиват в комисията по финанси и
там я минат, я не минат. Поне досега мисля, че е било така. Не знам защо в
някои комисии се заобикалят ресорните комисии и отива директно в
комисията по финанси. Помня, че в предни години и в комисията по
здравеопазване разглеждахме и отчетите на здравните, общинските
здравни заведения. Сега напоследък и това отпадна - няма значение - отива
в комисията по финанси. Няма нищо лошо тези неща да се разглеждат и от
ресорните комисии, защото има както финансова, така и друга страна в
тези въпроси. Не знам, не ми е ясно защо се заобикалят комисиите, за да
отидат например направо директно в комисията по „Собственост и
стопанство“ или по финанси като някаква такава върховна шапка върху
останалите комисии без да мине през тях. Ето, вчера разглеждахме в
комисията по здравеопазване въпроси, нямаше време да отиде в комисията
по финанси и затова влязоха директно на сесия, но друг път са отивали в
комисията по финанси. Наистина, там не винаги минават. И там вече става
спорен въпросът дали след като е минало през комисията по
здравеопазване или някоя друга ресорна комисия да влезе на гледане в
общински съвет, а пък не е минало през комисията по финанси или да не
влиза. Нали, малко е спорен въпросът, защото тя не е някаква супер
комисия тази. Някакво върховенство върху останалите. Така че няма нищо
лошо и даже мисля, че е съвсем нормално без да политизираме, няма
значение кой е председател на комисията и т.н., тези неща да си влизат в
ресорните комисии първо и след това да отиват в комисията по
собственост или в комисията по финанси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. В отговор само на това, което казахте, даже Ви
приканвам да направите предложение за изменение на Правилника в тази

му част, в която… В момента знаете, че такива правила няма. Ще Ви
отговоря и за лечебните заведени. Вчера сте гледали конкретно дали е
необходим асансьор на ДКЦ-то, което да, разбира се… или конкретна
апаратура. По отношение на кредита. Той е чисто финансов аспекта там.
Чисто финансов аспект. Да. И е гледан, както от собственост, нали, така и
от ….
От залата: Да, но не и от транспорт.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, но не и от транспорт. Да, да. Г-н Георгиев, заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Благодаря. Колеги, скандално е да финансираме загуба на „Градски
транспорт“ чрез пореден заем. А още по-скандално е да прехвърляме тази
тежест върху гражданите на Варна. Във времена, в които безработицата
става все по-тежка, разполагаемият доход на хората се свива и изведнъж да
получаваме предложение за повишаване поредно, че и два пъти цената на
билета е просто недопустимо. Бих искал да помоля председателя на
комисията по транспорта да коментира цената на литър дизел, цената по
която купува „Градски транспорт“ и нормално ли е според вас „Градски
транспорт“ да купува гориво на цена на колонка в някои от
бензиностанциите? Трябва ли, трябва ли да говорим за повишаване цената
на билет, на билета, при положение, че няма минимална оптимизация на
разходната част на това дружество? Значи, отговорността тук е както на
управителя на дружеството, така и на органите, които са призвани да
извършат този минимален контрол. Нормално ли е това нещо? Нормално
ли е да плащаме в поредната черна дупка? Знам, че колеги, вие обичате да
плащате за дупки - 40 милиона. Сега тази явно ще е по-скъпичка. Така че,
докога ще продължаваме да наливаме пари в поредните финансови дупки?
Никога, никога, дори този бюджет 492 милиона, който има общината,
никога няма да бъде достатъчен. Призовавам за елементарна оптимизация
на разходната част и тогава да говорим за кредити, тогава да говорим за
увеличаване цената на горивото… на, извинявам се, билетчето,
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, колега. Призовавам Ви да направите предложение за
елементарна, както се изразихте, оптимизация на разходната част. Да.
Писмено. Не веднага. Не, не, не. Не съм Ви дал думата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Значи, призовахте ме да направя и аз веднага го правя….

Тодор БАЛАБАНОВ
….да, да. Писмено.
Георги ГЕОРГИЕВ
… цената на горивото може да падне при елементарни преговори,
които са обаче истински.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре. Явно не познавате нормативната уредба. Г-жо Гърдева. След
това давам думата на г-н Сивов.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Сивов, уважаеми колеги
общински съветници, като седя да слушам подобен тип говорене се сещам
за един велик гений, до който обаче няма да се доближите скоро.
Гьобелсовото говорене е много сложен елемент в политическата практика.
А сега да се върнем на „Градски транспорт“. Не искам да защитавам
ръководството на „Градски транспорт“, но колегите от „Градски
транспорт“, ръководството присъства и на комисия по „Собственост и
стопанство“, където гледахме отчетите на дружествата, присъстваха и на
комисия по „Финанси и бюджет“. Така че, ако на някой от колегите са му
липсвали е хубаво да започнат да идват на тези комисии. Ние всички,
абсолютно всички, вменихме на „Градски транспорт“ една социална
функция – да вози гражданите на Варна - една голяма част на билетче от 1
лев, една голяма част безплатно, една голяма част на намалени цени. Така
ли е, колеги? На какви цени се возят… са ученическите карти? На какви
цени са студентските карти? Картите за пенсионерите? Чакайте, колеги.
Това е нашето общинско дружество, на което ние сме вменили социална
функция. Откъде по-точно, при елементарен икономически анализ ще
дойдат, както казва колегата намаляването на средствата? От заплатите на
шофьорите? От …
От залата: …….. /н.р./
Марица ГЪРДЕВА
… оптимизацията на разходите обикновено, колега….
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина.
Марица ГЪРДЕВА
….е свързана с намаляването на работната заплата. Със закупуване
примерно на по-ниско качество горива, с …

Тодор БАЛАБАНОВ
Моля ви за тишина, колеги.
Марица ГЪРДЕВА
Много мразя някой да ми каже, че говоря глупости, когато цял ден
му слушам неговите. Така че, хайде ако обичаме ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля Ви, колега Георгиев.
Марица ГЪРДЕВА
…..да се изслушваме поне в залата. Така, че или излезте…
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Костадинов, чувам прекрасно думичките.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: ……… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Правя Ви забележка. Няма нужда от обидни реплики към колегите.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: ……… /н.р./
Марица ГЪРДЕВА
Та, така. Да се върнем, колега, на икономическата мисъл, която
сподели преди малко колегата Георгиев за оптимизиране на разходите в
„Градски транспорт“. Аз много ще се радвам лично да видя писменото
предложение на „Възраждане“ в тази насока. И ви призовавам всички да
гласуваме икономическата рамка без да продължаваме да се упражняваме
върху общинското дружество.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Марица ГЪРЦЕВА
Правя процедура.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Сивов има заявка преди Вас. След това, след това процедура
имаше д-р Станев.

Венцислав СИВОВ
Колеги, относно оптимизацията, надявам се с новата транспортна
схема, така… да бъде добра за гражданите. Ние ще я разглеждаме, ще я
дискутираме и надявам се да я приемем в най-добра форма за гражданите.
Така че от там се надявам да има оптимизация на разходната част. Относно
билетчето, аз се мотивирам и мога да заявя, че идеята тук е да накараме
гражданите да си купуват карти, които няма никаква информираност в
последната една година, освен на сайта на „Градски транспорт“ и някъде в
медиите. Няма кампания за информираност, че гражданите могат да
ползват градски транспорт много по-евтино. Целта е да вдигнем цената на
билета за гостите и ние сме туристически град, и за туристите. И да
накараме гражданите да се возят много по-евтино сега. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Процедура. След това репликата.
Янко СТАНЕВ
Процедура, уважаеми г-н председател, предлагам да прекратяваме
дебатите и преминаване към гласуване, тъй като тази тренировка за точка
осем, девет и тъй нататък започна да ми идва повече. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Митковски репликата и след това процедурата.
Ивайло МИТКОВСКИ
Репликата ми не е към д-р Станев, просто малко така се …
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да.
Ивайло МИТКОВСКИ
….отложиха нещата във времето. Колеги, преди няколко години,
поне има хора в тази зала, които бяха тогава, когато ни убеждаваха, тогава
беше мисля един друг кмет, но мнозинството беше същото и кметът тогава
беше от същата политическа сила, когато ни убеждаваха в ползите на
т.нар. интегриран градски транспорт. И как…, /да, Вие бяхте със сигурност
сега си спомням/,… и как когато това дружество остане едно и
ликвидираме другото дружество – частното, как всичко ще тръгне по мед и
масло. Сега давате ли си сметка какво сме направили? Какво сте направили
тогава? Тогава оправданието беше, че частното дружество е иззело найпечелившите линии, затова то е печелившо, а другото изпълнява само
социални дейности и затова то е губещо. Сто и колко милиона струваше
този интегриран градски транспорт. И сега какво? Така нареченото

монополистично дружество в момента е кажи-речи фалирало. И ако не
тегли постоянно кредити и ние, ако постоянно не му даваме различни
бонуси - какво става? Виждате ли сега каква е била грешката, която сте
допуснали тогава? Или все още не я отчитате?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Само ще Ви кажа, че и частно дружество да имаше в
момента, то щеше да е на същото дередже, каквото е „Градски транспорт“,
предвид промяната в … може да се консултирате. Имате добри контакти,
може да се консултирате там, защото аз съм го направил. Процедура, д-р
Станев, за прекратяване на дебатите. Процедура има преди това.
Процедура. Реплика към кого. Към д-р Станев ли? Репликата Ви, има ли я?
Имате думата. Заявявайте ги през системата, защото аз наистина …
Николай КАПИТАНОВ
Заявих през системата. Не знам каква е причината.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е излязла. Има реплика към г-н Георгиев заявена от Вас.
Николай КАПИТАНОВ
Искам да обърна внимание на това, че когато някъде има проблем и
той се очертава системен, потвърден включително от управителя на
съответното дружество, преди да започнем да решаваме да даваме или не
пари е хубаво да обърнем внимание защо се получава. Т.е. да има някакъв
анализ предварително, което би трябвало да стане според мен както в
комисия „Финанси и бюджет“, така и в транспортна. Просто защото има
специфики. И обръщам внимание на нещо, което изглежда е пропуснато от
председателите на тези комисии – чл. 26-ти от Правилника на общинския
съвет гласи, че комисиите могат да провеждат съвместни заседания. Нека,
когато се решават такива проблеми, при това положение да използваме
тази възможност, която ще даде възможност както хора, които са навлезли
по-дълбоко в материята конкретно, така и тези, които финансово могат да
преценят дали има смисъл или не и какво трябва да се движи напред.
Просто това би било много полезно за всички. Това ми е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Второто предложение е конструктивно и призовавам
колегите по-често, когато има такива въпроси да се възползват от него. По
отношение на първата част от казаното, не съм до там съгласен. Режим на
гласуване по процедурата.

Резултати от гласуването: за – 31; против – 11; въздържали се – 2;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване по същество.

350-1. 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
инж. Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с
рег. № ОС20000564ВН/21.09.2020 г., Общински съвет – Варна утвърждава
„Актуализирана икономическа рамка за 2020 г., съгласно приложение и
одобрява възнаграждение на километър пробег в размер на 0,6405 лв./км
без ДДС или общо 6 789 000 лв. (шест милиона седемстотин и осемдесет и
девет хиляди лева) без ДДС за 2020 г.
Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа
рамка за 2020 г., в размер на 8 147 000 лв. (осем милиона сто четиридесет и
седем 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“, като от тях 804 000 (осемстотин и
четири хиляди лева) с ДДС да бъдат осигурени като компенсирана
промяна от дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата“ –
Приложение № 9 от бюджета за 2020 г. на дейност „Транспорт“ за
разходите за транспорт по групи правоимащи.
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 – 29; против – 12; въздържали се – 1;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към следваща точка – банковия кредит. Имате думата,
колеги. Въпреки, че тя дискусията протече сравнително… Г-н Ганев,
искате ли думата? Заповядайте.
Цончо ГАНЕВ
Всички разбрахме, че управителят на „Градски транспорт“ го няма.
Искам да призова, тогава някой от администрацията да дойде и да обясни
за кредита, за всичко това, което се иска от нас да се гласува – условия,
начин, въобще цялата тази процедура, която ще тръгне. И за какво
подробно ще се използват въпросните средствата. В момента е важно това

да се каже и да се протоколира, а не анблок мнозинството да го одобри, 5-6
човека да сме „против“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Ганев, в материалите подробно е записано за какво ще се ползва
кредита. По отношение на другата част от Вашия въпрос, Ви обяснявам, че
това е принципно решение. Този въпрос ще се гледа още веднъж по
същество. Тук даваме принципно съгласие „Градски транспорт“ да
преговаря с Българската банка за развитие за кредит в размер на до такава
сума, лихвен процент – до такава сума и съответно обезпечения. След като
приключат преговорите с банката ще бъде внесено подробно предложение,
което да разгледаме и да коментираме съответните параметри. Това е
принципно съгласие от страна на едноличния собственик на капитала и е
по изискване на банковата институция. Удовлетворява ли Ви отговора,
който дадох? Задълженията, които ще се покриват са основно към
Национална агенция по приходите и доставчици.
Цончо ГАНЕВ
Пак казвам. По никакъв начин не ме удовлетворява, тъй като искам
това нещо да бъде протоколирано за какво точно ще дадем принципно
съгласие, както казахте. Но нека отговорно лице, след като не е тук
управителят на „Градски транспорт“, не знам дали Вие, дали от
администрацията на Община Варна да стане и на микрофон да го каже, за
да остане принципно какво ще подкрепи мнозинството.
Тодор БАЛАБАНОВ
По отношение на задължения ли имате предвид?
Цончо ГАНЕВ
От залата: … Абсолютно всичко…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами параметрите ги имате в проекта за решение – 10 милиона.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Ама да го има в протокола…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама то, разбира се, че ще го има. Решението е част от протокола.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Кой в момента… не искате за застане на микрофона да
го каже за 10 мин.? Не говорим за 1000 лв. …

Тодор БАЛАБАНОВ
Ама кой не го е казал?
Цончо ГАНЕВ
От залата: ……. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
10 милиона, до 5.5% лихва за погасяване на задължения към НАП и
доставчици. 10 милиона. Лихва… Годишен процент на разходите,
извинявам се, до 5.5 % и погасяване на задължения към НАП. За втори път
казвам за протокола да може да се запише - и доставчици. Г-жо Николова,
имате думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: Благодаря, г-н Балабанов. Не беше трудно нали?
Тодор БАЛАБАНОВ
Тежко беше.
Стела НИКОЛОВА
Точно в тази връзка беше и моето изказване. Колегата Ганев е прав,
тъй като нещо може да са гледали съветниците на комисия, но гражданите
не са допуснати тук. Те гледат през интернет какво се случва. Никой от тях
не знае какви са тези параметри, защо вземаме кредити и т.н. В тази
връзка, мисля че е съвсем резонно да бъде обяснено на хората, които
всъщност ще плащат този кредит.
Тодор БАЛАБАНОВ
Затова го направих. Нали, мисля че… Други мнения и съображения?
Г-н Златев, след това г-н Георгиев.
Мартин ЗЛАТЕВ
Значи, докато човек върви по стълбите може да чуе много неща.
Нали, какъв кредит, за колко време. Нали така, колега? За колко време ще
бъде кредита… Не сте наясно. Много хора не са наясно. Чух го случайно,
извинявам се, да го споделите. Колеги, не взех отношение по предната
точка, защото те се препокриват. Тоест, вадим пари, слагаме в другия джоб
и няма нищо. „Градски транспорт“ ще фалира, ако ги няма тези 10
милиона, то това е ясно. На комисията по финанси, без да съм неин член,
отидох и се почувствах като печеливш. Като спечелил от тотото. 500
хиляди ли трябваше да спечелим?
От залата: ……. /н.р./

Мартин ЗЛАТЕВ
Да. Не печелим – спестяваме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма да печелим. Спестяваме.
Мартин ЗЛАТЕВ
Да, да. Добре. Сега, и на комисията по финанси изразих мнението, че
6.5 милиона лева отиват за НАП. Днес ги плащаме, утре участват 80/20 или
там със заден период…
Тодор БАЛАБАНОВ
Извинявам се, че Ви прекъсвам. Те участват вече и за заден период
ще си получат сумите….
Мартин ЗЛАТЕВ
Да, разбрах. Разбрах, за което. Но след нова година, ние отново,
отново ще бъдем на същото положение, защото „Градски транспорт“ не се
управлява ефективно. Г-н председател, Вие отново, както и на предна
сесия заявявате, че ще организирате извънредна комисия, или каквато
искате комисия по транспорт, на която да се гледа състоянието на
„Градски транспорт“. Предната извънредна комисия, която организирахме
и тримата опозиционери беше фарс. След което, тази комисия по
транспорт не функционира. Опитах се веднъж да отидем до „Градски
транспорт“ и се оказа, знаете ли какво? Това, което аз установих за себе
си. Че ние общинските съветници нямаме почти никакво влияние върху
„Градски транспорт“, тъй като г-н Златев комуникира директно с г-н
Пейчев, с кмета и въобще до нас не достига. За финансови средства…
Може би знаете, че общината беше стопирала сметките за гориво на
„Градски транспорт“ за неплатени данъци към общината. Докога ще
продължава това нещо? Оказа се, че всички карти и всички тези социални
дейности, която г-жа Гърдева говори за социална дейност, ако ще е
социална - дайте да направим направо градски транспорт безплатен, за да
бъде социален.
От залата: ……. /н.р./
Мартин ЗЛАТЕВ
Да. Защото в момента ние се мъчим. Ние се мъчим, ако ги сметнем
нещата. По принцип „Градски транспорт“ не трябва да събира приходи.
Това е ясно на всички. Това трябва да го прави ТАСРУД. ТАСРУД в
момента е под 10 хиляди лева на ден, дори и много по-малко от към 5
някъде и в момента това нещо наистина е стряскащо. Няма как да си

съберем парите от гражданите. Билетчето дали ще се увеличи или не, оказа
се, че картите, които ужким намалихме, те не дадоха печалба на „Градски
транспорт“. Тоест, субсидията, която дава общината не покрива картите.
Тук, мисля че ще ме подкрепите, г-н Сивов.
Венцислав СИВОВ
От залата: В една част.
Мартин ЗЛАТЕВ
Да, една част, но това си е загуба за „Градски транспорт“, а не е
общината да ги е покрила. Във финансовата част това нещо е така. Има
една малка част, която не се покрива от общината за картите – тяхното
намаление. Преди шест месеца говорихме за мерки, ако си спомняте за
мерки за реклама, за събираемост и доста други такива мерки, които да се
наложат в „Градски транспорт“. Някой да е чул за кампания за купуване на
карти? Няма такава кампания. Учениците си знаят, добре. Но бяха
заложени пари. С това недоносче, ако си спомняте на „Градски транспорт“
по интегрирания градски транспорт за сайта, който беше най….в google
получи най-много негативни отзиви за най-кратко време. Новият… това си
спомням. Значи, ние имаме някъде пропуск в самата организация. Искам
да знам кой управлява „Градски транспорт“? Общинският съвет, борда на
директорите се отчита пред общински съвет или пред кмета? Няма, не
може да стане това е наше предприятие, което ние трябва да обгрижваме.
Ние да казваме как да стават нещата. Финансовата част в момента, обаче
продължава да я дава общината и всичко пее. Аз ще гласувам… ние ще
гласуваме „против“ този заем. И не за друго, защото я няма събираемостта,
няма я отчетността пред всички нас тук. За горивото не говоря, мисля че за
горивото имаме отчет в момента. Кучето не е заровено там. Има други
неща, които са в „Градски транспорт“ и най-вече е неоптимизираният
градски транспорт. Кметът го няма. Трябва да му благодаря, че вкара
транспортната схема, която обаче, правилно казахте, г-жо Николова, че от
е от 2017 г. дадена на обществено обсъждане. За три години има доста
промени и още от сега, в момента в публичното пространство се
наблюдават желание за, нали, има обсъждане „за“ и „против“ тази схема. И
когато започне да се плаща на километър, тогава считам, че „Градски
транспорт“ ще може да излезе на тази необходима за нас печалба.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. По отношение на първата част от изказването Ви за
комисията, аз Ви обясних и на комисията по финанси: В момента тече
срок, който проектът за нова наредба стои на сайта по Закона за
нормативните актове. Даже след това вашите изказвания се ангажирам да

кача за 14-дневен срок транспортната схема, за да има още повече
публичност по нея. След като изтече срокът за стоене на сайта, веднага ще
организираме съвместно с председателя на комисията заседание. Това вече
са действително транспортни въпроси и ще ги разгледаме, ако трябва и
съвместно с комисия по „Финанси и бюджет“. Така че няма никакъв
проблем в това нещо. По отношение на плащането на километър и там Ви
обясних, че на практика ние в момента плащаме на километър на „Градски
транспорт“ без значение от това кой събира приходите - дали дружеството
или общинското предприятие ТАСРУД. Там, нали няма…
От залата: ……. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Вярно е. Вижте икономическата рамка.
От залата: ……. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами доплащане и на практика имаме остойностяване на километър
на услугата и през икономическата рамка дофинансираме, което реално е
същото. Да. Г-н Георгиев, имате думата. Добре, готов съм да дебатираме
по темата в комисията по транспорт. Не по финанси, специално за
финансирането. Или съвместна, по предложение на колегата Капитанов. Гн Георгиев, имате думата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Коментирахте ГПР на кредита, а именно 5.5%. Убеден съм, че може
да бъде постигнат доста по-нисък годишен процент на разходите и даже
съм сигурен в това. В тази връзка въпросът ми е конкретизиран ли е ГПР в
това предложение или е просто посочен информативно?
Тодор БАЛАБАНОВ
Така го е, така го е…До…до (5.5% - бел.ред).
Георги ГЕОРГИЕВ
Разбрах, добре. Другият ми въпрос е защо „Градски транспорт“
преговаря само с една банка, в смисъл защо не бъдат допуснати още 1-2
банки, та да се създаде пазарен принцип на работа и току-виж пък ГПР
падне от порядъка на 3.1 - 3.3, което е нормално за пазара в момента? Това
е въпросът.

Тодор БАЛАБАНОВ
Отговарям Ви, колега. Бяха водени преговори с още две банки, които
отказаха да участват изобщо в преговори по отношение на осигуряване на
кредит. Финансиращите банки по предходния…направо Ви казвам…
Георги ГЕОРГИЕВ
…т.е. в момента се в условия на монополно положение на ББР?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не. Оправени са покани към три банки – двете, финансиращи
предходния кредит, и Българската банка за развитие.
Георги ГЕОРГИЕВ
А какви са идеите им, поради които отказват да финансират кредита?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не са посочвали причини, не мога да Ви кажа.
Георги ГЕОРГИЕВ
А да не би да са лошо управление на дружеството?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, напротив. Трябва да Ви кажа, че по отношение на стария кредит
дружеството е било изключително стриктно и има документи официални
от двете банки, че няма нито ден забавяне по погасяване на кредита в
продължение на (…н.р.) години.
Георги ГЕОРГИЕВ
Чудесно. Това е много добре. Въпросът е, нашето предложение е да
се опитаме да продължим преговорите с други банки, за да не се стига до
ситуация, в която „Градски транспорт“ е изправен пред преговори с еднаединствена банка. Тогава няма как да бъде постигнат оптималният ГПР.
Значи, 5.5 ГПР си е като горивото 1,60.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи е добре.
Георги ГЕОРГИЕВ
От залата: Не, не е добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи е добре, щом е 1,60.

Георги ГЕОРГИЕВ
От залата: Как ще е добре? На колонка 1,60 /н.р/
Тодор БАЛАБАНОВ
Кажете къде е и аз да отида да си зареждам.
Генадий АТАНАСОВ
От залата: 1,54 е при колежката.
Георги ГЕОРГИЕВ
В момента цената на горивото при колежката е по-ниска, отколкото
цената, на която си купува „Градски транспорт“. Дали ще е удобно да
пратим автобусите там да зареждат?
Тодор БАЛАБАНОВ
Удобно е.
Георги ГЕОРГИЕВ
От 1,62 на 1,54 са доста хиляди левове.
От залата: ……/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, колеги. Правите предложение да допълним „и други
търговски банки“, ли колега Георгиев, извън…
От залата: ……/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Георгиев, не разбрах. Правите предложение да допълним
към Българска банка за развитие „и други търговски банки“ ли?...
От залата: ……/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, добре. Колегата Сивов искаше, след това колегата
Атанасов.
Венцислав СИВОВ
Ами, колеги, аз пак призовавам да входирате реални предложения
как да подобрим състоянието на „Градски транспорт“ и да ги разгледаме в
комисията по транспорт. Ако не го направите, значи… правите чист
популизъм. Разбирам, че изборите идват, когато има камери започваме да

викаме, но реални предложения входирани няма. Така че още един път –
призовавам Ви, моля Ви, нещо по-реално, конкретно, написано и да ги
разгледаме. Благодаря Ви!
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря! Г-н Атанасов, заповядайте! Г-н Златев, реплика ли? Към
г-н Сивов? Извинявам се, колега Атанасов, реплика към г-н Сивов от г-н
Златев.
Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н Сивов, значи, предложения Вие искате в писмена форма, защото
до момента във вербална форма сме ги представяли, за да можем да ги
обсъждаме. Всички тези неща, които ги казах на трибуна, бяха
предложения, обсъждания и т.н. и нищо не се е реализирало реално
погледнато.
Венцислав СИВОВ
Г-н Златев, входирали ли сте нещо в комисията по транспорт.
Мартин ЗЛАТЕВ
Добре, ще входирам всяка дума, в разговор между…И последно, ако
може. Този заем, какъв е залогът към този заем? Доколкото разбрах….
Тодор БАЛАБАНОВ
…тепърва ще уточняваме със следващото си решение.
Мартин ЗЛАТЕВ
И кога завършва старият заем?
Тодор БАЛАБАНОВ
В края на годината.
Мартин ЗЛАТЕВ
В края на годината свършва старият заем.
Тодор БАЛАБАНОВ
На 2020 г.
Мартин ЗЛАТЕВ
Да, разбрах. Благодаря!
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, имате думата.

Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, „Градски транспорт“
доста време го говорихме по комисиите. Това е тема, с която занимаваме
доста години и сами себе си, и хората около нас, които го ползват де
факто. Цялостно решение може да има само тогава, когато се направи
някакъв анализ. В този анализ обаче трябва да се погледнат и някои неща,
на които сега не обръщаме внимание, но в едни преговори… Аз предния
път призовах и колегите да дойдат, като дойдат, синдикатите също да
дойдат, за да защитават позицията и да правят анализ и върху тези разходи,
защото това е едно от най-големите пера. По отношение на банковите
кредити, колеги, банките, който от Вас се е занимавал или се е сблъсквал
дори като частно или като юридическо лице, не са длъжни и не дават
отговор защо отказват или кредит, или да участват в преговори по
отношение на параметри, които са им предоставени първоначално. Няма
монопол. Някой път, когато отидете да си вземете кредит, се оказва, че
само една банка е тази, която може да Ви отпусне кредит. Това не прави
непазарно предложението, нали? Само една е тази, която иска, останалите
отказват. Но това не значи, че е непазарно. Към колкото и банки да
отправите предложението, според мен само тази ще отговори и има ясни
причини защо е така. Така че за мен това като предложение, не че е
несъстоятелно, но пак казвам – на колкото и частни банки да направите
това предложение, бъдете сигурни, че поради рисковете, които има в самия
кредит и естествено това, че, мисля, че се залагат бъдещи вземания, много
малко са банките, които ще участват. По отношение на това дали се
управлява добре дружеството или не, банката няма как да вземе
отношение, тя взема финансови резултати, без да гледа отчети по
отношение на това дали се управлява правилно или неправилно. Така че
дотам ще свием нещата и ще видите, че само една банка ще е тази, която
ще може да участва в това.
От залата: ……/н.р./
Христо АТАНАСОВ
Отворете я вратата. Въпросът е, че, пак казвам, с решение на колкото
и банки да го дадете, бъдете сигурни, че няма да стане. И пак казвам – има
точно и ясно обяснение защо само тази банка ще участва. Благодаря!
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз съм съгласен с колегата Атанасов, въпреки това ще допълня
предложението за решение и проекта с „и други търговски банки“, ако не
възразявате. Още едно нарушение на правилника, няма да го подлагам на
гласуване.

От залата: ……/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие ще се включите в дебата по-късно. Така, колеги, ако няма други
мнения и съображения подлагам на гласуване проекта за решение, който
имате, плюс добавката „и други търговски банки“. Режим на гласуване. С
допълнението, ведно с направеното от колегата Георгиев допълнение. И се
надявам с добавката да получи подкрепа, разбира се, предложението. Аз
затова го добавих, иначе няма.

351-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от
Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна върху капитала на
Търговските дружества и по предложение от инж. Злати Златев –
изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОС20000565ВН/21.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и
упълномощава Изпълнителния директор на „Градски транспорт” ЕАД да
води преговори за вземане на банков кредит от „Българска банка за
развитие“ АД и други търговски банки, при следните условия:
1. Размер на кредита – 10 000 000 лева (десет милиона лева);
2. Валута на дълга – лева;
3. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от датата
на сключване на договор за кредит и гратисен период при възможност.
4. ГПР – до 5.5% (пет цяло и пет процента) за целия срок на
договора.
5. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски
съгласно погасителен план.
6.Начин на усвояване на кредита – съобразно подписан договор.
7. Обезпечение на кредита:
- чрез учредяване на залог върху бъдещи приходи на Дружеството по
Договора за обществен превоз на пътници между „Градски транспорт”
ЕАД и Община Варна;
- обезпечение чрез ипотека на недвижими имоти собственост на
„Градски транспорт” ЕАД;
- застраховка по кредита, в полза на Банката за целия срок на
кредита.
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава Община Варна да предостави заемообразно(авансово) средства на
„Градски транспорт“ ЕАД преди отпускане на кредита за изплащане на
задълженията на дружеството към „Националната агенция по приходите”,

които средства да бъдат възстановени на Община Варна от първото
усвояване по кредита.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички действия
за изпълнение на решението.
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 – 30; против – 13; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, преминаваме към следващата точка относно даване на
съгласие за осигуряване на финансови средства за проект „Модернизация
на културна инфраструктура в град Варна“ – НЧ „Петко Р. Славейков
1928“, гр. Варна. Имате думата. Г-н Ганев, заповядайте!
Цончо ГАНЕВ
Искам да помоля някой да представи за какво точно се изискват
средствата и предполагам, че от администрацията или от читалището има
хора, които са запознати с подробности, за да остане в протокола за какво
точно се изискват средствата. Благодаря!
Христо АТАНАСОВ
Г-н Станев, заповядайте!
Янко СТАНЕВ
Аз съм по процедурен въпрос. Г-н председателстващ, много съм
учуден, че постоянно дебатираме, че комисиите не работят. В същото
време установявам с голяма почуда, че в Общинския съвет непрекъснато
се задават въпроси, които са обсъждани на комисии. Значи, първо – не
четем докладите, второ – не присъстваме на заседания, трето – не четем
резултатите от заседанията на комисиите. Този въпрос за читалище „П.Р.
Славейков“ във „Владиславово“ беше обсъждан. Да, и сега с почуда
установявам, че една от критиките е, че комисиите не работят. А когато
работят, ние не знаем, че работят. Затова моята процедура е – моля всеки
чисто процедурно да си изчита материалите по дадена точка, а не да идва
тука и да ми прави от микрофона, нали, пропаганда. Нали? Благодаря, г-н
председателстващ!
Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-н Станев!

Янко СТАНЕВ
Не, три пъти го гледахме тоя въпрос.
Христо АТАНАСОВ
Г-н Ганев, какво е това, реплика ли е? Това реплика ли е? Моля?
Само може ли за момент. Това реплика ли е?
Цончо ГАНЕВ
Да.
Христо АТАНАСОВ
Защото нямате заявка и затова.
Цончо ГАНЕВ
Както и да е.
Христо АТАНАСОВ
Има Костадин Костадинов, не Вие. Само на Вас Ви излезе, че имате.
Цончо ГАНЕВ
Сега реплика на Станев. Това, че ние сме си чели материалите или
някои от нас са си чели материалите, не значи, че хората, които гледат или
ще гледат сесията, или протокола, който ще бъде качен, ще бъдат
запознати какво точно одобрява мнозинството и защо евентуално
опозицията не одобрява? Затова отново приканвам за кратко резюме за
какво се изискват средствата. Недейте, Станев, да обяснявате, че не е
нужно и кой чете или не чете. Хората, които в момента гледат или слушат,
не са чели материалите.
Христо АТАНАСОВ
Костадин Костадинов, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз мога само да допълня следното нещо. Четох материалите, четох и
протоколите, не видях обаче никъде причината за…, конкретната причина
за дофинансирането и какво точно е довело до това решение, което в
момента ние трябва да гласуваме. Заради това беше и продължава да бъде
редно да получим малко повече допълнителна информация. Първо – не
всеки един от общинските съветници може да присъства на всички
комисии. Разбира се, можем да четем материалите, които ни се
предоставят в пощите, и ние го правим, но не винаги всичко е достатъчно

така подробно, а и винаги има въпроси, които могат да бъдат зададени
допълнително. Така че това е мястото, ние сме публичен, прозрачен орган,
уж, макар че от вече, това е втора сесия, в която не се допускат граждани
поради измислени съображения. Но все пак, така или иначе, би следвало,
когато има такива въпроси, да се отговаря на тях. Много е арогантно
отношението, което ние имаме към хората, които ни гледат в момента.
Колкото и да са, ние не знаем колко са те. Защото в крайна сметка ние сме
избирани от гражданите, работим за тях – не за себе си, не за институции,
работим за гражданите на града. Когато ние задаваме въпроси, това са
въпроси, които и на мен са ми задавани, и аз когато не мога да отговаря,
казвам: Ще питам. И това е причината да ги задаваме тези въпроси. Като
не знаем и ние отговорите, питаме. Благодаря!
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви, г-н Костадинов. Г-жо Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Ще си позволя да се съглася с г-н Костадинов за арогантното
отношение към гражданите, особено по отношение на гражданите на
„Владиславово“, които от години чакат да се случи ремонтът на
читалището във „Владиславово“. Защото читалищата във „Владиславово“
и „Аспарухово“, за разлика от останалите читалища, са едни уникални
средища на целия район и там се извършва културният живот на района
поради тяхната отдалеченост. Във „Владиславово“ ремонтът на
читалището се чака от много години. Нямате си на представа колко се
радват хората, че ще се случи. Затова, действително, надявам се всички във
„Владиславово“ да видят това отношение към ремонта на читалището във
„Владиславово“. Наистина ще помоля да обяснят от администрацията.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-жо Гърдева. Г-н Станев, реплика? Съжалявам, не излиза
на това.
Янко СТАНЕВ
Вижте, хората, гражданите на Варна, не може да бъдат подценявани.
Даже някой път ми се струва, че компетенцията нашата, щото на който и
да е от нас компетенцията се отразява на органа, който представляваме, е
такава, че хората отвънка със сигурност могат да загубят частично своето
доверие. Недейте подценявайте хората! Ако някой подценява
владиславовци за това читалище, което беше отворено 1989 г., 1988 г., и не
знаят от какво се нуждае или каква функция има, и няма да са съгласни с
това да отпуснем средства за дофинансиране, за да бъде изградено,
жестоко се лъже. Затова Ви моля, каквито и партийни пристрастия или

подготовка да правим за точка 8 ли, 9 ли беше, трябва да се концентрираме
върху конкретния факт. Ние дофинансираме един ремонт на едно културно
средище, единственото по своя род в 49 800 и колко…Това е, съжалявам
много. Сега може някой да не е доволен, че ще се… ще се прави спортен
комплекс, ще доволен. Може някой да не е доволен, че ще се прави
читалище, да е доволен, и тука да ми се манкира. Стига, има сериозни
теми, по които можем да дебатираме. Благодаря!
Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-н Станев. Г-н Костадинов, заповядайте за реплика.
Извинявам се, после, ако приключите и няма други, да дам възможност на
администрацията.
Костадин КОСТАДИНОВ
Добре. Пак ще кажа следното нещо – ние задаваме въпроси, защото
имаме притеснения, които са най-различни, включително и сега по темата,
която беше повдигната. Ние ще подкрепим този проект, просто искаме да
разберем какви са причините за дофинансирането и освен това си оставаме
със своите опасения за качеството на изпълнение на проекта, за да не стане
така както примерно с един ремонтиран преди няколко години подлез,
чийто таван се срути и по някакво Божие благоволение просто не уби
човек. Така че много такива проекти са се случвали, в резултат на които
впоследствие изхарчени пари – стотици, хиляди, милиони, накрая виждаме
дупки, виждаме сриващи стени, виждаме паднали покриви, има и човешки
жертви даже. И аз имам точно такъв въпрос, който ще бъде зададен после
към кмета. Така че тука въпросът става много вече комплексен. Говорим за
изпълнението, защото определено имаме проблем с изпълнението на
проектите. Пътят към Ада е постлан с добри намерения. Да, естествено, че
ще го подкрепим, кой не иска читалището да бъде направено добре. Аз съм
един от първите хора, които са се записали в читалището, когато го
отвориха през 88-ма година. Бях 3.клас тогава в „Марин Дринов“ –
училището, в което съм учил. Така че няма как да не го подкрепим. Но ние
имаме основателни притеснения да се притесняваме за изпълнението.
Имаме основателни причини да се съмняваме в начина, по който ще се
ръководи цялата тази процедура. И това не са само наши съмнения. Това са
съмнения на граждани на Варна, които виждат как и по какъв начин работи
администрацията. Администрацията не работи добре. Факт. Ако работеше
добре, нямаше да има срутващи се покриви или тавани на подлези. Така че
да не говорим пък за…, ето тук сега колегата Георгиев ме подсети за
грандиозния тригодишен ремонт на училище „Васил Левски“, което беше
направено наново и се затвори една година по-късно, защото се оказа, че е
опасно за учениците в него. Това са ни въпросите и не бива да се бяга от
тях. Надявам се да чуем сега отговорите от администрацията.

Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Само ще отворя една скоба, защото
споменахте за падналия таван на подлеза. Ще уточня само нещо, защото
това дойде и в моята комисия. И казвам: през 2015 г. там не се е извършвал
ремонт на тавана, това е един ремонт, който е от 2009 г. …
От залата: …….. /н.р./
Христо АТАНАСОВ
Не, трябва да се уточни, защото излезе наистина в публичното
пространство, че е паднал след ремонта 2015-та година, такова нещо няма.
Такъв ремонт не се е извършвал точно там, просто се е боядисало само
пространството, което е в подлеза. Така че този ремонт наистина е доста
преди това и трябва нещата да се казват такива каквито са. Така, благодаря
Ви. Заповядайте, госпожо…
От залата: …….. /н.р./
Христо АТАНАСОВ
Ами на Вас ли да обяснявам как се правят обществените поръчки?
Мисля, че няма нужда. За протокола само да се представите.
Мая ИВАНОВА
Началник отдел съм в Дирекция „Европейски и национални
оперативни програми“. Проектът за модернизация на читалище „Петко Р.
Славейков“ е един от деветте проекта, включени в инвестиционната
програма на Община Варна, която е одобрена за финансиране по
приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ и е на стойност над 84 млн.
лева. Това е последният, деветият, проект, който трябва да подадем до края
на годината, тогава изтича срокът за подаване на обектите от културната
инфраструктура. Обектът първоначално беше на стойност, проектът беше
на стойност 556 000 лв., като тези стойности са определяни на етап
подготовка на инвестиционната програма, без никаква проектна готовност
още през 2016 г. След направеното задължително енергийно обследване на
читалището и технически паспорт се оказа, че има много проблеми по
покрива, има компрометиране на конструкцията на сградата, и стойността
на строително-монтажните работи стана 695 000 лв., тъй като има и
наводняване на мазите на читалището, трябва да се отводни и теренът
отстрани. Освен тези 695 000 лв., един проект задължително включва и
определени процентни съотношения за извършване на геодезическо
заснемане, авторски надзор, строителен надзор, управление по проекта,
одит на проекта, визуализация и публичност и с това размерът на проекта
стана 810 000 лв. Затова се налага (дофинансиране – бел. ред.), заради това,

че първоначално, когато беше правена инвестиционната програма, когато
бяха включени обектите, нямаше обследвания на сградите, те се направиха
на по-късен етап, кандидатстване през 2017 г.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви.
Мая ИВАНОВА
И искам друго да кажа, пропуснах. Сумата е такава и искаме тези
147 000 лв., защото съгласно изискванията на програмата не можем да
реализираме проекта, без да сме заложили всички задължителни мерки,
предписани в енергийното обследване и в техническия паспорт. Не могат
да се извършват частични мерки.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви. Други мнения и съображения. Не виждам. Зачитам. т.
4. Относно даване на съгласие за осигуряване на финансови средства за
проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна“ – НЧ
„Петко Р. Славейков 1928“, гр. Варна, по ОП „Региони в растеж“ 20142020. Режим на гласуване.

352-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по и по
предложение
от
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД20017957ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие
Община Варна като бенефициент по проект „Модернизация на културна
инфраструктура в град Варна – Народно читалище „Петко Рачев
Славейков 1928“ да поеме ангажимент за осигуряване на финансов ресурс
в размер до 147 957,68 лв. от бюджета на Община Варна за дофинансиране
на проекта, което е разликата между общата стойност на проекта, ресурса
от свободния безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент.
Окончателният размер на финансовия ресурс за дофинансиране да бъде
осигурен чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа
от финансова институция, в случай че проектът бъде финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Общински съвет – Варна гарантира, че за проект „Модернизация на
културна инфраструктура в град Варна – Народно читалище „Петко Рачев
Славейков 1928“ ще бъде осигурена неговата устойчивост и съответната
институция – Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, няма да
бъде закривана в период не по-малък от 5 г. от крайното плащане към
бенефициента – Община Варна.
На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на

решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за представяне на проектното предложение.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Христо АТАНАСОВ
Следваща точка относно осигуряване на средства от бюджета на
Община Варна за обезпечаване на четири броя пешеходни пътеки на
територията на град Варна. Комисия „Финанси и бюджет“ дава
положително становище. Мнения и съображения? Да, да, излезеч Г-жо
Николова, заповядайте.
Стела НИКОЛОВА
Бихме искали да разберем в какво се състои това обезопасяване на
тези четири пешеходни пътеки. Ако може някой от администрацията да
обясни какви точно дейности ще се извършват, 25 хил. лева идва на
пътека.
Христо АТАНАСОВ
Разбрах. Благодаря Ви. Колеги, други? Не виждам. Г-н Иванов, не
знам дали чухте въпроса. За какво са необходими тези 25 х.лв.?
Христо ИВАНОВ
25-те хиляди лева са необходими за четирите пътеки, които минаха
като предложение от страна на граждани и организации. Минаха през
комисията по безопасност и считаме, че трябва да бъдат направени като
допълнение към програмата за изграждане на повдигнати пешеходни
пътеки.
От залата:……/н.р./.
Христо АТАНАСОВ
Да ги изчета ли? Точка 1, 2, 3, 4. Презентират се отзад. Какво точно
като въпрос е? За какво са, какви са средствата и за къде са, е написано.
Стела НИКОЛОВА
От залата: В какво се изразява обезопасяването за 25 000 лв. на
пътека?
Христо ИВАНОВ
Не са 25 х.лв.

Христо АТАНАСОВ
Искате ли да го зачета, защото според мен не сте го прочели? Т. 1. –
Изграждане на изкуствена неравност на ул. 30 (к.к.„Св. св. Константин и
Елена“, до „Дентапрайм“, в т.ч. осветление в размер на 7 870 лв. с ДДС. Не
чух 25 000, нали?
Стела НИКОЛОВА
От залата: ……./н.р/
Христо АТАНАСОВ
Казахте по 25, сега казвате общо 25. Кое е последно?
От залата: ……./н.р/
Христо АТАНАСОВ
Така. Да чета следваща точка? Добре. Не можете да ги прочетете,
искате да ги прочета аз. Добре.
Стела НИКОЛОВА
От залата: Нали за гражданите ги четем?
Христо АТАНАСОВ
Вече не е сериозно това, което казвате, но както и да е.
Христо ИВАНОВ
Имаме 4 пешеходни пътеки. Четирите пешеходни пътеки са описани
с тяхното местонахождение – изграждане на изкуствена неравност на ул.
“30-та“, на пътя „Св. св. Константин и Елена“ – Виница, до новата клиника
„Дентапрайм“, в т.ч. и осветление, като тук става въпрос за повдигната
пешеходна пътека, достъпна среда и осветление, както всички пешеходни
пътеки, които са с повдигната неравност – 7 870 лв. с ДДС. По същия
начин същата конструкция имат и другите пешеходни пътеки. Това е на ул.
„Дойран“, това е пред основната сграда на ДГ 12 „Ян Бибиян“, в размер на
9 444 лв. с ДДС, два броя напречни неравности на ул. „Вяра“ в размер на 6
065 лв. с ДДС и изграждане на два броя напречни неравности в с. Звездица,
в т.ч. и осветление, за 11 389 лв. с ДДС.
Христо АТАНАСОВ
Така, бихте ли ни казали общата стойност?
Христо ИВАНОВ
Общата стойност е…

Христо АТАНАСОВ
Аз знам каква е, искам да я чуят колегите.
Христо ИВАНОВ
…. е 34 768 лв.
Христо АТАНАСОВ
Така, доволни ли сте? Моля, чуха го и гражданите, че не става
въпрос за 100 000 лв., нали така, а за 34 768 с ДДС.
Мнения и съображения други, колеги. Извинявам се, г-н Костадинов,
заповядайте. Да, да, излезе сега.
Костадин КОСТАДИНОВ
Има едно предложение, което е входирано на двадесети и трети, м.
Април, тази година, от домоуправители в „Кайсиева градина“ във връзка с
обезопасяване на пешеходна пътека, която е бул. „Трети март“. Съответно
това предложение, което е относно пооставане на светлинни и други
обозначителни знаци за наличието на пешеходна пътека, където е
записано, че едно от предложенията е да се повдигне пешеходната пътека,
защото там участъка е прав и има много така бързо движещи се коли. На
това предложение не е отговорено. Няма отговор. Има мълчалив отказ.
Преди три седмици там имаше убит човек. Вътре между другото
предложението завършва така: „Можем да избегнем много нещастни
ситуации. Можем да спасим живот“. Не го спасихме този живот. Една
седемдесет и седем годишна жена беше убита при пресичане. Въпросът ми
е, има ли възможност да се предвиди и то в рамките на буквално на
следващите дни и седмици, да се изгради една допълнителна такава
повдигната пътека и на бул. „Тери март“. Сега няма как естествено да го
вкараме вътре в това предложение. Въпроса е принципен към
администрацията, защото от тях зависи, предложението не струва
милиони. Съвсем протоколно е, но просто за протокола отбелязвам, че ако
на това предложение, което е на 23.04. внесено. Сега ще прочета и за
протокола и входящия му номер. РД20007315ВН/23.04.2020 г. - ако на
това предложение му беше дадем задоволителен позитивен отговор щеше
да бъде спасен….
Христо АТАНАСОВ
До кого?
Костадин КОСТАДИНОВ
До кметът, разбира се. С копие до кмета на район „Владислав
Варненчик“. До кмета на Варна и до кмета на района. Мълчалив отказа и
един човек си отиде. Нека да не допускаме подобни неща да се случват

повече. Очевидно е, че там има опасност. Между другото след смъртта на
жената, която беше убита, направиха две от четирите неща, които са
поискали гражданите. Направиха допълнителна преграда и сложиха
светлинна мигаща сигнализация, която да предупреждава за наличието на
пешеходна пътека, но все още самата пътека не е повдигната. Аз се
позаинтересувах защо? Отговорът беше, защото там имало „бърз коридор“
на градския транспорт, което не е така, защото такъв е участъка там от
години. Може по документи да го водят такъв, но реално не е така. Няма
отделна лента за градския транспорт. Та въпросът ми е такъв. Всъщност
това не въпрос. Това е искане - да се вземе предвид и да се направи
необходимото, защото до края на година да се случи. Наясно съм, че
нещата в Община Варна не стават бързо. Ама, нека да не стане така, че още
някой да умре преди да се наканят да свършат работа.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Искам само… ще отворя само една скоба.
Комисията по „Благоустройство и комунални дейности“ е също е хубаво
да бъде сезирана. И въпреки, че някои колеги я критикуват. Мисля, че тя
си върши работата. Така че, тези неща, ето казвам пак за хората да чуят, че
има и комисия по „Благоустройство и комунални дейности“ .
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: …… Ако кметът ги пренасочи…
Христо АТАНАСОВ
Не, кметът няма как да я пренасочи. Просто нека да ги пускат и до
комисията, защото комисията може пряко да контролира, като поиска от
администрацията отговор. Казвам го в скоби. Благодаря. Други мнения и
съображения? Не виждам.
Зачитам относно: осигуряване на средства от бюджета на Община
Варна за обезопасяване на четири броя пешеходни пътеки на територията
на град Варна. Режим на гласуване.

353-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20017970ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава остатъка
от средства в размер на 34 768 лв. с ДДС по дейност 831 „Управление,
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ §52
да бъде използван за изпълнението на обекти:
1. Изграждане на изкуствена неравност на ул. „30“ (Св. Св.
Константин и Елена) до „Дентапрайм“ в това число осветление в размер на
7 870 лв. с включен ДДС;

2. Повдигната пешеходна пътека на ул. „Дойран“ № 9 пред
основната сграда на ДГ № 12 „Ян Бибиян“, в това число осветление в
размер на 9 444 лв. с включен ДДС.
3. Изграждане на два броя напречни неравности на ул. „Вяра“ в
размер на 6 065 лв. с включен ДДС.
4. Изграждане на два броя напречни неравности с. Звездица, в това
число осветление в размер на 11 389 лв. с включен ДДС.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към
бюджета на Община Варна за 2020 г.
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 – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
За протокола: Айше Кадир – „за“
Христо АТАНАСОВ
Следваща точка относно осигуряване на средства от бюджета на
Община Варна за предпроектни проучвания за изграждане на кръстовища
на две нива. Мнения и съображения, колеги? Г-н Ганев. Не излиза, ако сте
го… Заповядайте.
Цончо ГАНЕВ
Не знам защо трябва всеки път да приканвам, да моля, да става
отговорно лице - дали от администрацията, дали от някое дружество, на
всяка една точка, в която се изискват средства, да даде кратко описание,
обосновка, защо се искат и за какво ще се използват средствата. Много
моля, да се запознаем Общински съвет, в случая, макар и набързо и
накратко, за какво точно се изискват средства.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, Вие бяхте на комисията. По част от нещата, които не бяха
ясни, Вие поставихте въпроси. Нали?
Цончо ГАНЕВ
От залата: Г-н Балабанов, има хора, които гледат в момента…./н.р/

Тодор БАЛАБАНОВ
Всички материали съм ги публикувал на сайта. Абсолютно всички
материали. Абсолютно всички материали ги има на сайта. Други мнения и
съображения? Режим на гласуване.
Г-н Атанасов, благодаря Ви за заместването.

354-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20017967ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава да се
осигурят средства за предпроектни проучвания за:
• Изграждане на пътен възел на бул. „Владислав Варненчик“ с бул.
„Христо Смирненски“ в размер на 25 000 лв. с ДДС;
• Изграждане на кръстовище на две нива на бул. „Владислав
Варненчик“ с бул. „Република“ в размер на 25 000 лв. с ДДС.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна,
дейност 629, §53.
Промяната да се отрази в Приложение № 23 към бюджета на Община
Варна.
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 – 31; против – 4; въздържали се – 10;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващата точка е относно одобряване на допълнителни средства за
финансиране чрез банков заем за обект „Основен ремонт на пътни връзки
фактически свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на Община Варна
за 2020 г. Имате думата, колеги. Касае довеждаща инфраструктура до
булеварда, до самият булевард. Режим на гласуване.

355-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20017966ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява допълнителни средства в размер на 299 359 лв. с ДДС
за финансиране чрез банков заем на обект „Основен ремонт на ул. „Д-р
Анастасия Железкова“ от ул. „Разлог“ до бул. „Приморски Полк“ и връзка
с бул. „Васил Левски“, чрез ул. „Разлог“, улици фактически свързани
(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „Васил Левски“.

Необходимите средства да се осигурят от бюджета на Община Варна за
2020 г., чрез банков заем като компенсирана промяна от § 51, дейност 606
за сметка на следните обекти:
 Основен ремонт на пътна връзка на бул.“Васил Левски“ към
ул.“Мир“ - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни
връзки) с бул. „Васил Левски“, в размер на 101 090 лв.
 Основен ремонт на пътни връзки на бул. „Васил Левски“ при ул.
„Царевец“ улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни
връзки) с бул. „Васил Левски“ в размер на 127 284 лв.
 Основен ремонт на пътна връзка на бул. „Васил Левски“ при ул.
„Подвис“ улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни
връзки) с бул. „Васил Левски“ в размер на 70 985 лв.
2. Одобрява допълнителни средства в размер на 251 281 лв. с ДДС
по дейност 606, § 51 за финансиране на обект: Основен ремонт на ул.
“Чаталджа“ и ул.”Братя Бъкстон” в участъка от ул. ”Ген. Колев” до
бул.“Васил Левски“ по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „Васил Левски“, в
т.ч. АН, СН и др.
Необходимите средства да се осигурят от бюджета на Община Варна
за 2020 г., като компенсирана промяна от дейност 606, § 52, обект:
„Временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район
„Младост“, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. авторски и строителен
надзор, доклад и др. (обект, фактически свързан) с бул. „Васил Левски“.
3. Приема актуализирано Приложение № 12 „а“ „Актуализиран
разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на основание
Решение № 1034-2 (23)/21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)/19.12.2018 г.
на Общински съвет –Варна“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране
на капиталови разходи по функции източници на финансиране“,
Приложение № 4 „а“ - „д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
улична мрежа“ (без разходи на ОП „Паркинги и синя зона“).
Резултати от гласуването: за – 30; против – 4; въздържали се – 11;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Следваща точка (8) относно даване на съгласие за отпускане на
финансови средства за изграждане на техническа инфраструктура на со
„Добрева чешма“. Имате думата. Режим на гласуване.

356-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за

публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20017968ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 200 100 лв. с включен
ДДС от бюджета на Община Варна за изграждане на техническа
инфраструктура в со „Добрева чешма“ като компенсирана промяна от
дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, параграф 10-30
„Текущ ремонт“ за изпълнение на обекти, както следва:
1. По дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“,
§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ – 3 100
лв. за изпълнение на обекти:
 Разработване на ПУП-ПП за отбивка № 4 – 1 200 лв. с включен
ДДС;
 Разработване на ПУП-ПП за отбивка № 5 – 1 900 лв. с включен
ДДС;
2. По дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“,
параграф 51 „Основен ремонт“ – 145 000 лв. за изпълнение на обекти:
 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ул.
„Орфей“, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 80 000 лв. с включен
ДДС;
 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ул.
„Зевс“, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 65 000 лв. с включен
ДДС;
3. По дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“,
параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – 52 000 лв. за
изпълнение на обекти:
 Разработване на инвестиционен проект за изграждане на път в
ПИ 10135.2035.42, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 30 000 лв. с
включен ДДС;
 Разработване на инвестиционен проект за изграждане на път в
ПИ 10135.2032.37, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 22 000 лв. с
включен ДДС.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към
бюджета на Община Варна за 2020 г.
Промените да се отразят в Приложение 4а „д. 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на улична мрежа“ (без разходи на ОП „Паркинги и
синя зона“)“ към бюджета на Община Варна за 2020 г.
С обектите по т. 1 да бъде допълнено Приложение 23 „Програма за
проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни
ценности по бюджета за 2020-2022 г.“.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*

Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към следваща подточка (9) относно даване на съгласие
за отпускане на финансови средства за допълнително финансиране на
обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ – качване от бул.
„Атанас Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н
„Владислав Варненчик“, гр. Варна. Имате думата. Г-н Ганев заповядайте.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Председател, г-н председател, на миналата сесия по същия начин
гласувахме, мисля петстотин хиляди лева, за така нереченото „кръгово“,
което е елипса за допълнителни неща. Защото изниквали допълнително, не
били предвидени. Не били заложени в проектите или пък били заложени…
Никой не обясни. В момента правим абсолютно същото. Входиран проект.
Върнат от Агенция пътна инфраструктура за доразработка и за
допълнителни дейности. Много моля заместник-кметът, ресорният
заместник-кмет да даде обяснение, защо това нещо не е било предвидено в
предварителния етап и защо сега трябва да се доплаща? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Иванов в залата ли е? Само че не го виждам.
Заповядайте. Имате думата.
Христо ИВАНОВ
Когато беше съставен бюджета за тази година. Бяха предвидени
средства в размер на седемстотин седемдесет и три хиляди лева за
изграждане на пътната автомобилна рампа към „Хемус“, като имахме
проект, който беше разработен предходните години. Имаше направена
оценка за съответствие и проектът беше съгласуван от КАТ. Беше вкаран в
Агенцията за пътна инфраструктура, където получихме становище, в което
се изразяваше, че приемат по принцип проекта, но ще имат съответно
забележки. Мина приемането на бюджета. Сумата беше седем стотин
седемдесет и три хиляди лева. Съответно към днешна дата проектът все
още не е започнал да се изпълнява, тъй като трябваше да бъдат направени
съответните корекции на база на забележките, които в последствие
дойдоха от Агенция за пътна инфраструктура. Тези забележки всъщност
касаят едно допълнително отводняване на пътната връзка. Имаше в
първоначалния проект един остров, който разделя подхода и излизането от
пътната връзка, която беше ситуирана забавителната лента, което от
Агенцията за пътна инфраструктура не го приеха като техническо
решение. Искаха това нещо да се махне, което пък доведе до промяна на
едно отводняване една канавка, която беше край магистралата, и
допълнително всъщност сложиха изискване в частта, която касае
локалното платно и подходите към пътната автомобилна рампа – да бъде

направена конструкция, както на магистралата. Всичко това всъщност
беше направено на базата на забележките от Агенцията за допълнително
проектиране. В момента сме в процедура за промяна по 154 и това са
необходимите средства, за да може да бъде обезпечен проекта с финансови
средства. Пак казвам, обектът не е започнат от неговото изпълнение.
Чакаме промяната да с реализира и осигуряване на финансови средства.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Имате думата. Режим на гласуване.

357-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20017969ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 115 451 лв. с включен
ДДС за допълнително финансиране на обект: „Пътна автомобилна рампа
на АМ „Хемус“ - качване от бул. „Ат. Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105,
по плана на ПЗ „Метро“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ по
§ 52, дейност 606. Необходимите средства да се осигурят от бюджета на
Община Варна за 2020 г., като компенсирана промяна от § 51, дейност 606
за сметка на обект: „Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален
Клапов мост, връзка с остров в Южна промишлена зона, район
„Аспарухово“, гр. Варна“.
Приема актуализирано Приложение № 10 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи от целева субсидия“, съгласно приложение към
настоящото решение.
Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране
на капиталови разходи по функции – източници на финансиране“,
Приложение
№ 4„а“ – д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
улична мрежа“ (без разходи на ОП „Паркинги и синя зона“).
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
значително или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 31; против – 4; въздържали се – 9;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към следваща подточка (10) относно вземане на
решение за финансиране на предпроектни проучвания за обект:
„Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/. Имате

думата. Не виждам мнение и съображения. Г-н Ганев. Заповядайте. Токущо излезе. След това г-н Капитанов.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Председател, от името на групата на „Възраждане“ ще прочета
нашето мнение и становище, за това което се предлага, а то е следното:
Може ли Варна да си позволи невъзможното по-голяма кражба от строежа
на бул. „Васил Левски“? Защо от 2013 г. г-н Портних говори за „лека
железница“, а в същото време Общината не е кандидатствала за
безвъзмездно финансиране по европрограми и еврофондове. Целият този
проект, в който в момента се предлага, да се гласува първоначално сума за
изработване на 3-Д анимации и няколко снимки… Целият този проект, а и
всички други аналогични, имат два основни аспекта – с какви средства ще
бъде осъществен реално целият проект и неговата рентабилност след
пускане му в експлоатация. Така. Възможно ли е финансиране по
европрограми? Да. Възможно е. И тук изниква големият въпрос.
Съществуват еврофондове. Съществува планът „Юнкер“. Съществува
Европейската банка за възстановяване и развитие. Съществуват, но не
съществува административен капацитет в Община Варна, който да
подготви и да защити такъв мащабен проект. Само като детайл ще
припомним, че във Варна, че Варна плащаше, не знам дали в момента
продължава да плаща за офис и администрация в Брюксел. И би трябвало
именно там да се движат нещата, но не би. Иска ли обаче г-н Портних и
неговата администрация реално средства по европейски програми при
положение, че те вървят с постоянен одит на изразходваните средства? Тук
трябва да споменем и бул. „Левски“ и неговото финансиране. Защото при
цена нарастваща многократно по време на целия проект, а дори и към
момента, разходите не спират. Защото само предишната сесия ние
гласувахме нови петстотин хиляди лева по въпросния булевард. Цена от
четиридесет милиона на километър приблизително, явно е малка, та на
всяка сесия трябва да отново и отново да се гласуват допълнителни
средства. Реално погледнато г-н Портних и ГЕРБ не искат средства по
европейските програми за такива проекти, защото усвояването на всички
тези колосални средства, каквото наблюдаваме ние, цялото общество във
Варна, няма да могат да се реализират по начина по който е изгоден за
управляващите. Защо общинския бюджет, защо общинският държавен
бюджет не са подходящи за целта? Може ли към днешна дата държавата да
финансира „лека железница“ във Варна? В състоянието, което се намира
държавата - според мен, не. Държавата трябва да направи нещо много поважно към момента, а именно – Аспарухов мост да бъде реновиран,
ремонтиран. А ако трябва да се пристъпи и за изграждането на нов мост.
Може ли този проект в крайна сметка да бъде рентабилен? Или поне да се
самоиздържа? Г-н Портних и управляващото мнозинство в Общински

съвет – Варна, което е ГЕРБ - ВМРО-БНД - ДБС и други по-малки
формации, и ДПС, извинявам се - това е абсурдно дори да си го помислим.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Иванов, дали може две думи само за начина на
финансиране. Пропускам политическата част на изказването. Само в
конкретика въпросите, които бяха поставени – начина на финансиране.
Христо ИВАНОВ
Знаете, че по Общия устройствен план, бул. „Цар Освободител“ е
една перпендикулярна артерия, която би трябвало да улесни
придвижването в общи линии от бул. „Васил Левски“ до пътен възел
„Летище“. В началото на годината в бюджета бяха залегнати съответно
средства за започване на този проект и тези средства към днешна дата са
налични. Той се състоеше от две части: едната част е пътната част на
самият булевард и другата част е трасето, което е запазено по Общ
устройствен план, за връзка между „Летището“ и КК „Златни пясъци“.
Бяха направени срещи, за да се потърси финансиране. Едната от срещите
беше с директора на дирекция по Оперативна програма „Министерство на
транспорта“, на която присъстваха съответно и техни експерти. Това, което
беше направено като коментар е, че за тъй наречената „железница“ или
„леко метро“ трябва да бъдат направени съответните предпроектни
проучвания и икономическа обосновка за целесъобразност за изграждането
за такъв сериозен проект. Тоест към днешна дата ние трябва да подчиним
техническото решение за бул. „Цар Освободител“ на базата на
техническото решение на „лека железница“ или „леко метро“, или там
както в последствие ще се изясни. Това е, което ние сме залегнали като
задание, което ще бъде реализирано, а именно – да бъдат направени две
неща. Едното да бъде на правена икономическа обосновка и съответно
дефиниране на технически варианти за градския транспорт, което трябва
да бъде и екологичен. И от друга страна всъщност техническото решение
на база обследвания на бул. „Цар Освободител“. Това са двете задачи,
които ще бъдат представени пред колектива, който трябва да направи тези
обосновки. Като естествено във връзка с това, че Общия устройствен план
на Община Аксаково вече е на последна фаза за приемане, където е
регламентирано и изграждането на икономическа зона „Варна“, в това
предпроектно проучване всъщност са включени допълнителни елементи, а
именно - в последствие градският транспорт да достигне до
икономическата зона, която ще бъде на територията на Община Аксаково
и, както забелязвате, има едно допълнение след избор на вариант на трасе,
маршрут. В заданието са залегнати и промяна на…, т.е. допълнение на
маршрута на това, което е по Общия устройствен план. Продължаване да
се обследва и варианта за продължаване на маршрута на градския

транспорт по бул. „Цар Освободител“ до бул. „Приморски“ и в
последствие връзка с ЖП Гара. Това е, което сме формулирали като задача
и смятам, че по този начин ще поставим първата стъпка и основа за
направата на това предпроектно проучване, което ще доведе до
обществено обсъждане и в последствие за кандидатстване на пари по
определена програма за финансиране.
Тодор БАЛАБАНОВ
Косвено отговорихте и втория въпрос за финансирането, което не е
нито от държавния, нито от общинския бюджет, а евентуално, в случай че
бъдем одобрени, по европейска програма. Г-н Капитанов заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
Искам да попитам първо. Дали е правено обосновка… защо точно
„леко метро“? Нали в случая ми е малко особен термина. Защото то
предполага по моите разбирания, без да съм специалист, че трябва да има
отделно трасе конкретно за метрото. Правено ли е въобще сравнение
примерно с един, според специалисти, с много по-бюджетен вариант, а
същото време според мен за Варна – много по-ефективен, трамвайни
линии? Които могат да използват вече текущите пътни трасета. Това е
нещо, което според мен, си заслужава да се обсъди, защото трябва да има
широко обществен обсъждане. Защото това „леко метро“ извън
собственото си трасе на практика трябва от там нататък да работим и за
връзки с него. То не покрива целия град и няма как. Освен това, със
сигурност е много по-скъпо за поддръжка. Това също е важно. И в тази
връзка, понеже ситуацията според мен, изисква по-широко обществено
обсъждане и обществен консенсус, какво точно да се предприеме, аз пък от
името на „Демократична България“ предлагам тези пари, които са
предвидени за предпроектно проучване, да бъдат пренасочени в един
проект, който е много по-важен за Варна и варненци, а това е втори мост
над канала, варненския канал-езеро. Просто ние продължаваме да
изолираме една огромна група хора от южната страна на този канал.
Вижда се, че има проблеми с моста. Той периодично бива затварян.
Протестъри от време на време го затварят, както се разбра. Нека да имат и
някаква алтернатива тези хора. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Капитанов. По първата част на въпроса ще дам
думата на г-н Иванов. По втората част, явно не сте чули в началото дебата,
който беше по отношение на втория мост. Има осигурени средства за
предпроектно проучване. Освен това мисля, че на всички тук в залата, че и
извън тази зала, им е известно, че евентуален втори мост, както и първият
са собственост изключително и само на държавата. И тя ще си финансира

от предпроектното проучване до изграждането. Необходимостта е известна
също така за всички. Няма нужда да я повтаряме. Обсъдихме я сутринта. Гн Иванов.
Христо ИВАНОВ
Относно термините, които са използвани в предложението до
Общински съвет. На базата на срещи, които правихме с представители на
„Метрополитен“–София, които имат богат опит нали на базата на
изграждането и на експлоатацията на това съоръжение в София, което даде
съвсем нов облик на столицата. Това е тип градски транспорт, който
всъщност е в основната си част надземен, както нали ще бъде по бул. „Цар
Освободител“ и най-вероятно, ако продължи нали в някой от пътните
възли, ще бъде всъщност необходимо да бъде направен под земята. Само
че плитко под земята. Не на тези дълбочини, които е работено в София.
Поради тази причина всъщност това се води от страна на проектантите и
на хората, които разбират от транспорт, като „леко метро“. Затова сме
сложили този термин и така или иначе в последствие на базата на
икономическите обосновки, и на техническите обосновки също, вече ще
бъде дефинирано самият принцип на работа и на изграждане на самото
съоръжение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Георгиев. След това г-н Атанасов.
Георги ГЕОРГИЕВ
Колеги, или поне тези, които са останали все още…
Тодор БАЛАБАНОВ
Всички са останали.
Георги ГЕОРГИЕВ
Ами не виждам да са всички. Преди малко дискутирахме факта, че
„Градски транспорт“ е на загуба. Обсъждахме поредните заеми, които
трябва да отпускаме за него. Увеличение цената на билета. И сега в
момента предлагаме проект, който, както каза господин заместник-кметът,
е форма на градски транспорт. И, да… Значи, ако държите да усвоите
нещо, проектът може да се казва космодрум. Там можеше по-сериозно
усвояване да се приложи или нещо от друг тип.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, дайте по същество.

Георги ГЕОРГИЕВ
Да. Съжалявам. Да. Извинете. Значи, погледнете точките, които
свързва така наречената „лека железница“ или „леко метро“, или каквото
там му казвате. Свързва промишлената зона на Варна, в която няма бизнес,
която е празна, и…
От залата: Тя не е построена…
Георги ГЕОРГИЕВ
Кое не е построена? То няма нищо там. В смисъл…
Тодор БАЛАБАНОВ
В момента се прави Подробен устройствен план.
Георги ГЕОРГИЕВ
Да. И курорта „Златни пясъци“, където няма туристи. Значи, вижте
става въпрос за това, че проблема на града е един. Няма хора. Като няма
хора и да им построите космодрум пак ще бъде на загуба. И за какво
изобщо да разглеждаме проект, който ще генерира поредните, ще бъде
поредната дупка финансова в бюджета и за пореден път ще обсъждаме
защо е на загуба, и така и така. Значи, абсолютно честно казано дори съм
изненадан от това, което го предлагате. Дори за първи път, като го лансира
господин Вашия премиер, смятах, че е някаква фалшива новина и така ще
избегнете тактично, нали… А вие в монета го внасяте в Пленарна зала за
обсъждане при положение, че преди малко гласуваме десет милиона
кредит за „Градски транспорт“ и това, какво ще е? Да почнем ли от сега
проучванията за поредния кредит, който ще трябва да спаси състоянието
на „леката железница“ след около пет години? Това ли е? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да разбирам, че очаквате в рамките на пет години тя да е готова?
Това е един оптимистичен срок.
Георги ГЕОРГИЕВ
От залата: …….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Нали няма необходимост? Как? Г-н Атанасов. След това д-р
Митковски.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз на комисия по
„Финанси и бюджет“ изразих своите резерви по отношение на проекта,

макар че принципно ще го подкрепим, поне в своето предпроучване, по
простата причина, че първо той най-вероятно ще бъде към „Градски
транспорт“, тоест към самото дружество на управление, но е по-важно да
се уточни, защото той няма да има тази функция, каквато има „Градския
транспорт“ по принцип, която му е вменена. По-скоро ще има според мен
атракционна такава, защото самите точки, през които минава, то ще
обслужва само една определена част от хора. И по-скоро може би ще бъде
ползвана за тази цел. И в тази връзка въпросът ми е, такава ли е наистина
идеята за това, г-н Иванов? Защото в противен случай не виждам смисъл тя
да бъде правена като част от градската мрежа, свързана с „Градски
транспорт“. Ако то ще изпълнява такъв тип функция, то тогава по съвсем
друг начин може да бъде управлявано и тогава може би наистина ще има
някакъв приход, който ще доведе до нормалното му функциониране, макар
че ще е под шапката на „Градски транспорт“. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Аз само ще отговоря на част от въпросите. Смятам, че е
прекалено рано още да обсъждаме изобщо под чия шапка ще бъде и така
нататък, тъй като сме на ниво предпроектни проучвания. Нито е ясно дали
ще има подобно нещо, нито къде бихме го позиционирали функционално.
А по отношение на това дали ще бъде атракцион – основната функция, той
г-н Иванов пред малко каза, да свърже новата икономическа зона с града.
Така се предполага, че основно, тъй като площта е огромна и практиката в
другите градове, където има такъв тип зони, работят огромен обем от хора
и съответно те ще ползват активно този тип транспорт.
От залата: ………/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами да се надяваме, че по-бързо, тъй като другите зони се развиват
значително по-бързо - в Пловдив, в Шумен - практиката, която виждаме.
Сега не мога да кажа, разбира се. Г-н Иванов.
Христо ИВАНОВ
Значи, първото, което е, „Метрополитен“-София е държавно
предприятие и не касае, т.е. обслужва Общината, но това е изцяло
държавно предприятие. Сега вече как ще бъде във Варна, въпрос на
финансиране, въпрос на организация в последствие. Нашата цел е
всъщност ние да дефинираме и да потърсим икономическата изгода от
изграждане на едно такова съоръжение. Тоест да се докаже има ли
икономическа изгода или няма икономическа изгода? То това е
необходимо за предпроектните проучвания – от една страна. От друга
страна – очакванията са на тази територия, която е в икономическата зона

на територията на община Аксаково, да се създадат около тридесет хиляди
работни места. Това е по план и по проект. Което да кажем, една
значителна част от тях най-вероятно ще живеят в град Варна. Така че нека
малко, не да решаваме въпроса ден за ден, а да сложим един по-голям
хоризонт, една по-голяма перспектива. В момента, в който приключи
Общия устройствен план, би трябвало да тръгнат планове за
индустриалната зона. Там също са водени разговори с „Индустриална
зона“, държавното предприятие за изграждането. Нека да направим тази
хармония и действително още от този момент да тръгнем да работим по
комуникациите и връзките между индустриалната зона и града. Като пак
казвам, нали: ние ще обследваме не само трасето, което касае кк „Златни
пясъци“, но и ще направим анализ за връзка между „Летище – Варна“ най-населените квартали, тоест трасето да върви по линията на номер 20 от
градския транспорт, която е най-натоварена и обслужва най-много хора, и
има най-голям интерес. Това целта на задачата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Капитанов реплика към г-н Атанасов. Извинявам се, д-р
Митковски.
Николай КАПИТАНОВ
Аз искам да кажа, че подкрепям това, което г-н Атанасов твърди.
Всъщност случая по-скоро не е реплика, а подкрепа на неговото мнение.
Трябва да се разглежда в цялост тази железопътна схема. Няма логика да
започнем в момента в посока на кк „Златни пясъци“ да правим нещо, при
положение, че всъщност града има нужда от подобен релсов транспорт.
Така че според мен, трябва да се търси вариант за цялостно решение, а не в
момента започваме с една линия, която после може да се окаже, че нещо не
е съвсем както трябва. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Митковски, заповядайте.
Ивайло МИТКОВСКИ
Благодаря, г-н председател. Само ще помоля Янко да си напрегне
малко паметта за това, което сега ще кажа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Той се хвана даже за главата вече.
Ивайло МИТКОВСКИ
Ами защото той май беше само тогава тук. За едно решение на
Общински съвет, преди не си спомням колко години, когато по

предложение на тогавашния кмет беше решено във Варна да се изгради
ски шанца. Ски шанца
От залата: …….. /н.р./
Ивайло МИТКОВСКИ
Не…. Ски шанца за скокове, за ски скокове, и дори Общинският
съвет отпусна, сега тук ще Ви излъжа – дали двадесет или тридесет хиляди
лева, за изследване на ветровете.
От залата: На пойните птици…
Ивайло МИТКОВСКИ
Не. На пойните птици нямаше, но на ветровете, защото това трябвало
да бъде съобразено именно с тези неща, защо хората лятото ще скачат и
ако ги духне вятъра ще дойдат при мен в ортопедия. Та и такива безумия
сме гласували, колеги. Мен много ми напомня това предложение, което
сега ще го гласувате, точно на това, защото знам, че резултатът ще бъде
същият. Не знам, какво стана с онези двадесет или тридесет хиляди лева за
ветровете. Предполагам, че са отишли на вятъра. Но това, което сега ще
гласуваме, като…. проучване, ще достигне до същият начин. Благодаря.

нещо.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, д-р Митковски. Не знам коя година е станало това
Ивайло МИТКОВСКИ
От залата: Вие не бяхте….
Тодор БАЛАБАНОВ
2007 г. Г-н Иванов, заповядайте.

Христо ИВАНОВ
Аз бих желал да обърна внимание, че в Общия устройствен план
трасето на железницата или на „лекото метро“, или там както да е,
градският транспорт, фигурира в Общия устройствен план като трасе по
бул. „Цар Освободител“. Ясно е, че бул. „Цар Освободител“ е необходимо
съоръжение, което би трябвало да се изгради, също на базата на Общия
устройствен план. И въпроса с тези предпроекти проучвания е много
прост. На базата на икономическите обосновки въпроса е трябва ли да се
запази това трасе за градска железница при положение, че тръгне да се
изглажда бул. „Цар Освободител“ или не е необходимо. И ако според
предпроектните проучвания се окаже, че е ефективно, да кажем примерно

тръгва да се роботи за комплексен проект на „Градски транспорт“ и на
базата на техническите характеристики на градския транспорт, било там
„леко метро“ или „железници“, или както го охарактеризират в
последствие проектантите, да бъде подчинен бул. „Цар Освободител“ на
това техническо решение. Затова се прави, от една страна. От втора страна,
да бъде представена разработката на публично обсъждане за да може да се
вземе най-правилното решение и в последствие да тръгнат на базата на
тези предпроектни проучвания икономическа обосновка, да се търси
финансиране за съответните, както и за проекта за „лекото метро“, така и
за бул. „Цар Освободител“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Станев реплика към д-р Митковски.
Янко СТАНЕВ
По-скоро уточнение. Предложението тогава беше внесено за ски
писта и засягаше мен лично, защото беше до мой имот. Да, но искам да
кажа, че то беше на базата на предложение от инвеститор, както и едно
друго предложение, което сте забравили, което беше за създаването на
писта в м-ст „Ракитника“. Аз обаче съм….
От залата: …….. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Да, за това ти говоря. Но аз смятам, че всички тези неща, които
тогава се предложиха бях скептик. Не се изхарчиха едни пари, защото не
бяха включени в Общия устройствен план, който още не беше приет. Но в
стария устройствен план „железницата“ я има. Когато станах кмет 1990 г.,
това беше едно от най-любопитните неща за мен - как тази железница ще
свързва Летището през „Владиславово“, „Цар Освободител“, до КК
„Златни пясъци“. Аз мисля, че това ще стане. И защо, ще Ви кажа. По
същият начин съм разсъждавал, когато ми казаха за бул. „Васил Левски“ дерето, че ще стане булевард. Проектът за бул. „ Васил Левски“ е правен
1938 г. - първият проект, когото това изобщо не е било в града, от един
български студент по архитектура, завършил в Сорбоната „Архитектура“.
Тогава, през всички тези петдесет, шестдесет, години, след това този
проект ми изглеждаше хиксов, но той е факт. Така че съм твърдо уверен,
че с европейските средства, които можем да използваме в тази посока, това
нещо ще стане факт. Още повече, че индустриалната зона Аксаково, тя
всъщност е индустриална зона Варна, но ние нямахме такива терени за да
го правим там, ще бъде факт и тогава може би част от тези…. Защото ние
трябва да приемем това нещо. Трябва да имаме комуникационен възел. Аз
лично вярвам, че това ще стане. И не ме интересува дали ще стане след

две, три, четири, пет, години. Така беше и с бул. „Васил Левски“ – 1938 г.
Недейте да чакате толкова. Дайте да го гласуваме. Затова призовавам, г-н
председател, чисто процедурно – да гласуваме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да минем още няколко изказвания, заявени преди това. Благодаря ви,
д-р Станев. Г-н Костадинов. След това г-н Иванов.
Костадин КОСТАДИНОВ
Има един коефициент, който се казва коефициент на „Рукър“ и който
изследва най-общо казано мероприятията, които трябва да се предприемат
в определени урбанизирани територии, за да може съответно в тях да не се
получават задръствания. Това е доста сложна формула, която изчислява на
база среден обем застроена територия, средна плътност, височина на
сгради, население и така нататък, и така нататък. Най-общо казано този
коефициент дава горе-долу население, което примерно да кажем се колебае
от порядъка на деветстотин, осемстотин-деветстотин хиляди, един милион
души и нагоре, в доста пръсната застроена територия. Което ще гарантира,
че там като се изгради съоръжение, което е доста скъпо, защото метрото е
най-скъпото съоръжение от всички подобни, независимо дали е в неговите
леки или тежки модификации. Всичко това ще гарантира на базата на това
население и на базата на неговите всекидневни нужди от придвижване
една икономическа ефективност на предприетата инфраструктурна
инвестиция. Варна, сега си направих труда да погледна, защото много е
трудно да знаем, колко точно сме като население между другото, поради
ред обективни причини… всъщност в нашия град има и субективни, но
повечето са обективни. Сега погледнах в статистиката на НСИ. Към
01.12.2019 г. градът е триста деветдесет и четири хиляди души.
Същевременно всички от нас пътуваме и Вие пътувате. Знаете много
добре, че дори в пиковете часове от крайната точка, да кажем на
„Владиславово“, до центъра може да стигнем за двадесет минути с кола. 15
– 20 минути, което предвид и, че градът е планиран родилно доста добре.
Ние имаме четири булеварда, които влизат в центъра на града. Задавам
въпроса – ще има ли икономическа ефикасност с една такава голяма
инвестиция. За бул. „Васил Левски“, който беше споменат сега, много
коректно се каза, че 1938 г. е планът. В плана, който е следващия
1976/1977 г. , ако не се лъжа, е предвидено също неговото изграждане.
Само че се пропусна да се каже, а пък аз сега ще го кажа, че тогава
булевардът е планиран като околовръстното шосе на Варна. И то е
трябвало да извежда движението от стария път за София, който всъщност е
бул. „Девня“ - това е старият път за София - той е трябвало да извежда
движението от София в посока към курортите на север, заобикаляйки
града. С реализацията на булеварда сега всъщност ние вкарахме

околовръстното в центъра на града. Но това няма смисъл да го
коментираме. Просто го казвам, за да го знаете. Поради тази причина е
редно да се замислим, дали в момента една такава подобна мярка, с „лека
железница“, „тежка картечница“ и други подобни ще е ефикасна. Аз лично
много се съмнявам, най-вече защото не би било лошо да има нещо
подобно, разбира се, но колегата Георгиев го каза много правилно и много
точно преди малко. Каквото и да говорим, винаги трябва да говорим за
пари. В случая говорим за пари и интереси на нашите граждани. Ще се
похарчат много пари без да е ясно дали някога ще има насрещна
възвращаемост. При условие, че имаме така или иначе и друг транспорт
във Варна. Имаме даже два вида транспорт. Имаме освен автобуси и
тролейбуси. Ние сме един от малко градове в България, които имат такъв
транспорт. Така че лично аз смятам, че тази инвестиция, дори и в
предпроектна фаза е абсолютно неоправдана. Смятам я за политически
мотивирана. Беше припомнено също така началото на тази идея и резкия
импулс, който се вдъхна сега с изказването на Министър-председателят
Борисов. Смятаме ние от „Възраждане“, че в този конкретен случай – това
ще бъдат едни грешно изхарчени пари. Народни пари. Хубав беше примера
със ски шанцата и с пистата. Навремето много се говореше за това.
Наистина имаше идея по едно време и „Формула 1“ даже да се прави и
какви ли не още фантасмагории. Парите се похарчиха. Реално резултат
няма никакъв. Нека да не го правим пак. За пореден път.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Само ще кажа, че подкрепяйки Общия устройствен
план през 2012 г., всички ние колеги, които тогава сме били съветници, в
т.ч. и говорещият за фантазии д-р Митковски и за фантазии колега
Костадинов….
Костадин КОСТАДИНОВ
От залата: ……/н.р/
Тодор БАЛАБАНОВ
… нали сте били и сте го подкрепили? Това нещо ние сме го
заложили в Общия устройствен план и не мога да разбера, нали,
икономическата изгода съм напълно съгласен, че ние трябва да я преценим
и то много добре, но за да я преценим….
От залата: …../н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама името, името на един по-късен етап и начинът, точно той,
колегата Христо Иванов го каза преди малко, ще има части под земята, но

основната част ще е над земята. Ние това нещо ще го преценим, след като
имаме предпроектните проучвания. Съгласен съм, икономическа
обосновка трябва да има и никой в тази зала съм убеден, че не го оспорва
това нещо. Само че, за да имаме адекватна икономическа обосновка,
трябва да имаме предпроектно проучване. Идеята, отново казвам, сме я
заложили с Общия устройствен план, който почти единодушно тогава
приехме, колеги. И тук има хора от различни политически сили, които
също са го подкрепили. Г-н Иванов, имате думата. След това – г-жа
Николова, след това – г-н Златев.
От залата: ……/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Реплика или изказване? ….
От залата: …../н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами тя беше след тия заявки, затова няма как.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател! Господа заместник-кметове, колеги,
вземам повод от преждеговорящия да си направя моето изказване. Колеги,
смятам, че в момента гласуваме нещо, което ще даде хоризонт за развитие
на града ни в следващите 20 г. най-малко. Едно уточнение искам да
направя по отношение на леката железница, както колегата Костадинов
направи за Околовръстното, или т.нар. бул. „Левски“. Тази лека железница
е 88-ма година, това е предпоследният ОУП, и свързва Девня с Варна. Тя е
направена, проектирана е, не е направена, тя е проектирана именно поради
това, че основната част от живущите във „Владиславово“ са работили там,
също и в „Кайсиева градина“. В момента ние ще направим опит за
проектиране, дай Боже да я построим, именно поради причината, че ще
има нова бизнес зона, която ще има нужда от такъв транспорт, и мисля, че
е резонно да направим опит поне за проектирането. Като се връщам назад
във времето, се сещам, че преди два мандата имаше дебат дали във Варна
има място монорелсов път от типа на азиатските бизнес зони, което също
има резон между другото, и това ми е въпросът към господин Иванов –
дали евентуално би се разгледал и такъв тип железница, тип монорелса,
тъй като заема по-малко място и има там ред предимства. Но, преди да
завърша ще кажа, че ние от ГЕРБ, от ПП „ГЕРБ“, имаме рядкото щастие да
сме отговорна партия и да задаваме хоризонти повече от една година,
господа от „Възраждане“. Затова мисля, че не е състоятелно да се мъчите
нещо да го спънете още преди да е проходило. Дайте да видим дали има

икономическа обосновка, дали ще има полза от тази моножелезница, пък
тогава да се изказваме като последна инстанция, наистина така да
хвърляме квалификации, че едва ли не всичко е опорочено, всичко е на
загуба и дайте нищо да не правим най-добре, да не се развиваме, да стоим
на едно място. Просто… Въпросът ми е към г-н Христо Иванов, той да ми
отговори.
Христо ИВАНОВ
Значи, терминът „леко метро“ в заглавието е сложено в скобички,
ако искате, да го махнем.
От залата: ……/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами видимо това е голям проблем, който възникна.
От залата: ……/н.р./
Христо ИВАНОВ
Да, да. Така че, ако има желание, може да се махне терминът „леко
метро“ и да остане „скоростен екологичен транспорт“.
От залата: ……/н.р./
Стела НИКОЛОВА
Колеги, чета публикация в „Радио Варна“. Мотивите за изграждане
на лекото метро са: „увеличеният брой автомобили в града, намалената
пропускателна способност на уличната мрежа и не на последно място –
влошената екологична обстановка“. Кога имаме влошена екологична
обстановка и защо гражданите на Варна не са информирани за това?
Станциите, които мерят чистотата на въздуха във Варна, се намират под
едни борчета - едната в „Чайка“, а другата – до у-ще „Ангел Кънчев“. По
отношение на лекото метро виждаме колко в момента се ползва градският
транспорт и колко е ефективен, той е на загуба не само защото е
нередовен, а и защото, така както е направен, гражданите не го ползват.
При положение че сега ще изграждаме метро, което ще стига до
икономическа зона, откъде ще бъдат направени връзките и по какъв начин
ще стане това, и ако отново не е ефективно, ще имаме едно метро, което
пак никой няма да ползва. В същото време имаме поръчани 80
електробуса, нали така?
Тодор БАЛАБАНОВ
60.

Стела НИКОЛОВА
Чакаме ги те да дойдат. Да се надяваме, че ще оправят тежката
екологична обстановка. Но вероятно ще е по-добре, ако се направи
наистина транспортна схема, която да е съобразена с нуждите на
гражданите на Варна, за да не пътуват те с автомобилите си. Иначе в
противен случай ще имаме и метро, което пак никой няма да ползва.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Отново подчертавам – това с елемента кога и какви
връзки ще има с това метро ли, железница ли, както искате си го кръстете,
е въпрос, който ще разглеждаме на един по-късен етап, и ще се радвам
активно да се включите по темата наистина, за да направим нещо
рационално, има изобщо има икономическа логика да го правим, колеги,
нали. Благодаря Ви. Г-н Златев, следващата заявка за изказване. Г-жо
Николова, две заявки имате, едната я махам. След това г-н Георгиев, след
това г-н Капитанов, след това г-жа Дойчева.
Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н председател, може ли?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, заповядайте.
Мартин ЗЛАТЕВ
Казваме така, че след като се направи….
От залата: ……/н.р./
Мартин ЗЛАТЕВ
… след като се направи предпроучното проектиране, ще се направи,
ще се определят точките, връзките и т.н. По-късно се изказах, много от
колегите засегнаха много от тези теми. Варна е 390 хиляди, но недейте
смята, че в този COVID имаме толкова. Може би половината, да не кажа
една четвърт, една пета е в чужбина, когато свърши COVID, ще излезе в
чужбина. Руснаци не идват, т.е….
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз се извинявам, че Ви прекъсвам, но към 2019 г. това нещо…. /н.р./
тия данни.
Мартин ЗЛАТЕВ
«Градски транспорт“ правилно е на загуба и не са се увеличили
приходите по никакъв начин. Т.е. пътникопотокът е един и същ. И ние ще

вложим едни пари само за да проучим нещо, което е в Общия устройствен
план в тази тежка обстановка, в която се казва, че ние едва ли не, така бяха,
няма логика да се дават пари в тази тежка обстановка и да правим
предпроектни проучвания. Има го в Общия устройствен план, нека да си
стои там. Като му дойде времето, тогава. Ако някой в момента има готови
пари и е казал „ще ви дадем пари“ след изказването на министърпредседателя, значи знае нещо повече от това, което ние знаем тука. Аз не
съм съгласен да се дават такива пари точно в този момент за такова
проучване, при положение че не е ясно въобще цялото метро как ще
минава. Нека да седнем предварително, да кажем, да начертаем има ли
техническа възможност, но не да се дават такива огромни пари, за мен.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не мога да приема изказването Ви, колега Златев. Няма как да
седнем и да начертаем, нали, на един лист една линия и да кажем откъде
ще минава и т.н. Не е сериозно просто, но… Г-н Георгиев, имате думата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Колеги, обръщам се към хората, които имат право да мислят при Вас,
в настоящия Съвет.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, правя Ви пак предупреждение без квалификации.
Георги ГЕОРГИЕВ
Имам предвид, че другите ще си гласуват контролирано, така че няма
проблем, нали. Ясно е, че има и такива….
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега…
От залата:……/н.р./
Георги ГЕОРГИЕВ
Ние сме свободни хора, ние сме последната свободна организация…
Янко СТАНЕВ
От залата:……/н.р./
Георги ГЕОРГИЕВ
Да не Ви стане нещо, че нещо се развълнувахте… Малко поспокойно…

Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, без квалификации, за пореден път Ви казвам. Няма нужда да
го правите просто.
Георги ГЕОРГИЕВ
Няма, няма. Колеги, ще платим четвърт милион на някой, който
трябва да ни каже, че има логика, икономическа логика, за проект, който в
момента, към настоящия момент, не е необходим. Може би след няколко
години, ако, дай Боже, нещо се промени в града, тогава – да. Неслучайно
този проект е в устройствения план. Към настоящия момент всеки лев е
ценен, трябва да го инвестираме с максимална възвращаемост. Това не са
наши пари, това са пари на града, на хората. Трябва да направим така, че
тези пари да донесат максимална добавена стойност на хората, които ги
притежават, а именно гражданите на Варна. Ние в момента не можем да си
позволим да ги хвърляме ей така четвърт милион на някой експерт, който
ще каже: – Да, всичко е наред, супер, почвайте! И? Това ли ще бъде нашата
ефективност?! Много пъти сме предлагали проекта, който е свързан с
манастира на Св. цар Борис. С този бюджет той би могъл да бъде изпълнен
изцяло и ще имаме една точка, която ще носи добавена стойност от гледна
точка на религиозен и исторически туризъм. Много пъти сме предлагали
градивни решения, които в момента виждаме контраста. Ние предлагаме
нещо, което ще носи пари, изгода, популярност на Варна, и от другата
страна получаваме проект за лек космодрум. Ми, не е сега моментът.
Някога след време – да, когато през Аспарухов мост могат да минават
тежките контейнеровози, когато магистрала „Хемус“ бъде отворена и, дай
Боже, заработи. Тогава може би ще има бизнес, но кога?! Това ще отнеме
много време. Сега в момента, към настоящия момент, призовавам колегите
да проявят разум и да оставим за по-късно този разход. Благодаря!
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Все пак се радвам, че има осъзната промяна в
позицията Ви по отношение изобщо на съществуването на това нещо.
Колегата Капитанов, след това – колегата Дойчева, след това – процедура
на д-р Станев за прекратяване на дебатите.
Николай КАПИТАНОВ
В този проект това, което ние получаваме като информация,
очевидно е, че идеята на този проект е да работи в полза на бизнеса, т.е.
свързва от една страна Летището, бъдещата икономическа зона, която ще
се формира, и евентуално с курортите.
От залата:……/н.р./

Николай КАПИТАНОВ
ОК. И три университета. Въпросът е следният: Колко е, да кажем,
сервитутната зона на този проект, т.е. каква полоса трябва да разполага
едно такова леко метро, през което да мине, и оценявате ли факта, че Варна
е град, който е свръх уплътнен от гледна точка на строежи и дори да
направим тази първа линия, която, да кажем, по някакъв начин може да се
получи успешно, оттам-нататък всяко едно разширяване ще срещне
безкрайни трудности, защото ще трябва да минава през сгради, в които
хора живеят. И това означава, че освен всичко останало, че Общината ще
попадне в поредица от дела, които всяко едно следващо удължаване ще
бъде все по-скъпо и по-скъпо. Нямам нищо против идеята за железница, но
леко метро в случая…Първо – леко метро звучи малко странно, защото
според мен, доколкото знам, градове под 900 хиляди – 1 милион не правят
такива неща, но може и да бъркам сега. Но това е едното, другото е
трасето. Това, което в момента правим, то реално не е толкова за варненци,
колкото за бизнеса. Аз бих препоръчал да се разгледа в цялост
възможността за железница във Варна и да не се ограничава само по едно
трасе, нито да се ограничава само във вариант леко метро, защото то не
може да си слезе от своите, да кажем, от релсите и пътя, който е определен
по него и не може да влезе в гъсто населени зони. Логиката на такъв
транспорт е да минава през гъсто населени зони, а не по околовръстния
път на Варна, според мен. Благодаря!
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви! Г-жо Дойчева, имате думата, след това – процедура.
Мария ДОЙЧЕВА
Много кратко. Искам само да попитам как точно е остойностено това
предпроектно проучване, та да е в размер на 240 хил. лева? Благодаря!
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Иванов.
Христо ИВАНОВ
В предпроектното проучване ще бъдат ангажирани над 20 експерти в
различни области – в областта на транспорта, на финансите, по абсолютно
всички части, които касаят предпроектното проучване – геология, В и К,
електро-, телекомуникации, пътни части и т.н. На базата на някаква средна
ангажираност по съответната часова ставка, по този начин е формирано
възнаграждение, което очакваме да бъде. Естествено, то ще има и
конкурентен характер.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Процедура по прекратяване на дебатите.
Янко СТАНЕВ
Г-н председател, всичко стана ясно, всеки има теза, предлагам да
преминем с вот да гласуваме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, различни тези, получи се дебат, мисля.
Янко СТАНЕВ
Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Гласуване по процедурата за прекратяване на дебатите.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 6; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Светлозар Чорбаджиев – „за“,
Мария Ангелова – „против“
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване по същество, колеги.

358-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20017965ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава средства
в общ размер на 240 000 лв. с включен ДДС от дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на улична мрежа“ §52 да бъдат използвани за
изпълнението на обект:
Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен
екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от
индустриална зона Варна до кк „Златни Пясъци“, определяне на терен за
депо и изграждане на бул.“Цар Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на
техническо задание за “Избор на изпълнител за изготвяне на
инвестиционен проект – фаза технически проект за изграждане на
бул.“Цар Освободител“ и изграждане на скоростен екологичен транспорт
/леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до кк
„Златни Пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул.“Цар
Освободител“ и в гр. Варна“ след избор на вариант на трасе/маршрут.“

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020
г. от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична
мрежа“, като компенсирана промяна от обект: „Проектиране на
реконструкция на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил
Левски“ до пътен възел Летище, район „Младост“, район „Владислав
Варненчик“, гр. Варна, в т.ч. Изготвяне на технически проект за
реконструкция на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. “Атанас
Москов“ до пътен възел летище” и „Предпроектно проучване на
реконструкция на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил
Левски“ до ул.“Атанас Москов“”.
Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране
на капиталови разходи по функции източници на финансиране“,
Приложение № 4 „а“ - „Изграждане, ремонт и поддържане на улична
мрежа“.
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 – 27; против – 8; въздържали се – 8;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
За протокола: Светлозар Чорбаджиев – „за“, Венцислав Сивов – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следваща точка от дневния ред – вземане на решение за увеличаване
на капитала на търговските дружества „Дворец на културата и спорта“ и
„Ученическо и столово хранене“. Имате думата, колеги.
А, отрицателен вот – извинявам се, заповядайте!
Цончо ГАНЕВ
Искам да кажа, че както всички се убедихме не беше страшно и
болезнено, че имаше дебат по темата. Нищо лошо не стана и тази практика
за пореден път някой да стане и да иска прекратяване на дебата е
изключително порочна и не прави чест. Затова мисля че дебатът беше
ползотворен и всеки си каза мнението, чу се най-вече и нищо страшно не
стана. Благодаря за толерантното отношение на председателя, защото ако
трябваше да слушаме лицето Станев или лицето Гърдева, нямаше да
стигнем до тук.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз мисля, че днес по абсолютно всяка една от точките се получава
дебат. По всяка една.

Цончо ГАНЕВ
От залата: Когато Вас ви нямаше тука, лицето Станев се държа
доста различно и арогантно…… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако искате и неговата оставка да разгледаме следобяд. Шегувам се.
Д-р Станев, изказване по точката, минаваме по същество.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, лицето Станев желае да се изкаже по
точката, по която в комисия бяха направени дебатите, но след днешните
съществени промени в конструкцията на дебатите в Общински съвет, съм
длъжен да кажа своето мнение. Изчетох внимателно всички доклади и
всички ГФО-та на дружествата – на Спортна зала, на…. За едно ли ще
говорим?
Тодор БАЛАБАНОВ
За двете говорим. И двете са в една точка.
Янко СТАНЕВ
Да. … Спортна зала, за УСХ, както и ГФО-та на другите дружества.
Изчетох докладите на съответните изпълнителни директори или
управителни органи и видях, че тези хора всичко са написали. Всичко е
ясно от техните писания. Ясни са къде резултатите са по-добри, къде са полоши. Става въпрос за 2019 г., защото нали това разглеждаме. Ясно е и
какво е причинила Ковид кризата на различните дружества. Започвам от
Спортна зала, тъй като по-скоро там резултатите за миналата година и
това, което е с Ковид-а са пределно ясни, както обаче са ясни и мерките,
които са предприети. Аз виждам мерките, които са предприети от
ръководството на Спортна зала и виждам техния ефект. Тоест около
прогнозируема към м. май, м. април загуба от 500 000 лева, изведнъж до
края на годината ние я стопяваме на 250 000 лева, с което увеличаваме
капитала. Дано, уважаеми г-н директор, да не ни удари пак Ковид, за да се
спрат всички мероприятия. По-страшното оттук искам да обърна
внимание, това което повече ме безпокои вдигането на капитала е ясно, то
ще реши проблема с дефицита, по-скоро ме притеснява това, че в
следващия бюджет трябва да заложим средства за оправяне на
инфраструктурата около Спортна зала и те не са никак малко средства, а
Министерството трябва да даде средства и за вътрешния ремонт. Така си
говоря аз като един 3 –годишен човек, който помни как се решаваха тези
въпроси навремето, примерно 1999 г. или 2000 г. И там трябват средства за
инфраструктурата около Спортна зала, защото предстои най-голямото
събитие, както и г-н управителят ни предупреди и ни информира няколко

пъти. Така. Тоест за Спортна зала според мен нещата са ясни. Загубите са
ясни от какво са. Когато ти спрат дейността и ти спрат най-важните
мероприятия, Вие ги изчетохте тук от трибуната, аз просто ги четох
допълнително, за да видя примерно как на мен ми се отразява. Желаех да
отида на концерт на Митко Рачков, концертът се отлага. Аз не мога да
отида на другата дата. Приключих със Спортна зала.
Второто дружество „Ученическо и столово хранене“. Голяма
гротеска настъпва в мен във връзка с въпросите, които ми зададоха колеги.
И след внимателен анализ на това, което управителният съвет, управителят
на дружеството установих следните неща: Първо има доклади. Към 1.09. е
ясен докладът – 1 212 975 лв. са загубите на дружеството. От какво са тия
загуби си позволих да прегледам ГФО-та за всички останали години от
2015 г., включително гледах и 2013 г. и 2014 г. и смятам, че там имаме
някои неща, които сме разчепквали. Всъщност става въпрос за следното и
аз искам да го кажа малко по–простичко, за да защитя финансовите
резултати и да покажа какво от гледна точка на съветник като мен, който е
гледал дълго време, мога да говоря по същия начин за всички дружества, и
за „Градски транспорт“ мога да говоря, но не ми е удобно. В периода 20162020 дружеството нашето, поради нашите конструктивни промени „ССД“
стана общинско предприятие малко по-рано, хранеше яслените групи в
детските градини, където има яслени групи. Ние, Община Варна,
Общински съвет скромно не гласувахме тези средства. Но дружеството си
ги хранеше, което води само за последната година или през целия период
за един приблизителен дефицит на самото дружество „Ученическо и
столово хранене“ от… да не ги казвам с голяма цифра може би там ….. и
другите, които са ги чели ги знаят около 200 000 лв., последната година,
миналата 2019 г. са толкова. Дружеството не е харчило пари за нещо друго,
харчило ги е за децата, които трябва да храним, а това, че те трябвало да се
хранят от „ССД“ или „КДХ“ няма никакво значение, защото парите така
или иначе идват от Общината, но в случая те не са платени. Във втората
част ми направи впечатление, че договорите, които сме сключили между
Община Варна и „Ученическо и столово хранене“, в които договори се
извършват плащанията са със средна посещаемост около 65 процента.
Вижте, има около, примерно днес трябва да се хранят по списъка десет
хиляди осемстотин и няколко деца. Ние сме заложили Общината при
подписването на договор с фирмата сме заложили да се хранят 65
процента. Това са примерно 6850. Може да сбъркам в 4-5 цифри. Да, но на
практика днес се хранят средно, говоря за ден през целия период 6180.
Тоест това е един дефицит, който през годините се увеличава
изключително много. Затова тези договори трябва да бъдат по-гъвкави.
Сега има такива предложения и ще се справят. Според мен тази трайна
тенденция на намаляване на посещаемостта, особено по време на Ковид-а,
това води до едни 200 000 загуба годишно също. Мога да Ви калкулирам

всяко едно нещо, така както мога да калкулирам и на „КДХ“, така както
мога да калкулирам и на „Пазари“ и на другите неща, защото ние сме
оставили, хайде „Пазари“ и „Обреди“ те поне са на плюс, ги оставаме.
Този факт означава, че при тези договори трябва да променим тази
предварителна прогноза, защото те са средно 61, в максималния брой
достигат до 63 процента посещаемост. По Ковид-а естествено затворихме.
Ковид-а всъщност ескалира дефицита в заплащанията, защото Ковид-а
направи така, че изобщо да няма постъпления. На трето място бих
изтъкнал разходите за персонал. Тука е виновна националната политика на
повишаване на доходите на българското население. При прогнозираност,
моля тези, които са възмутени от глада, който е настъпил в тази държава,
да се съобразят, че от 310 лв. 620 лв. стана минималната работна заплата,
което доведе до увеличение в общинските фирми, включително в
общинска фирма „УСХ“ с един милион двеста и колко хиляди лева, не съм
сигурен точно /н,е един милион сто четиридесет и пет хиляди лева/ - това
са разходите за персонал, увеличени в този период. Аз мога да чета още
няколко неща, защото Вие знаете че това дружество от около 25 години не
е преоборудвано. Българската агенция по безопасност на храните
постоянно дава предписания. Дружеството е длъжно да направи това,
което се дава. С нашия договор на Община Варна също ги задължаваме да
направят ремонти. Средно за периода са направени в единия случай 480
хиляди, в другия случай петстотин и няколко хиляди.
И така, за да приключа без да Ви адаптирам повече, Ви казах някои
цифри, които са направени като харчове. Тези ремонти на кухненските
блокове, които не сме им отдали ами само за стопанисване, естествено
какъв е проблема. Ние даваме едни пари, повишаваме режията - два пъти
сме я повишавали през периода, но тези пари на практика не достигат,
защото тези ремонти плюс повишението на заплатите, плюс това че храни
и Тубдиспансера да не го забравяме че го хранят по наше решение, само че
липсват плащания, защото пък….. да му дадем пари……Всъщност
проблемът идва от следното: намалелият брой деца съчетан с договореност
всички тези средства допълнителни, предписания от Агенцията по
храните, предписания които са за ремонти, по същия начин храненето за от
около двеста хиляди на децата от яслените групи, които са в детските
градини, всички тези неща те трябва да вземат парите от режията, защото
ние само в един случай за три автомобила сме им гласували отделно пари.
Знаете какво е режията. Това е храненето. Затова в края на краищата при
възможност дефицита на дружеството за тези 4 години мандат,
включително за миналата и за тази да бъде около два милиона и
седемстотин хиляди лева и това е експертна оценка е един милион двеста
и дванадесет хиляди. Ще питате защо са другите пари? Другите пари са в
следствие на увеличението на режията, което не е достатъчно, за около
700 000 и на добрите управленски практики. Там са намалени всички

харчове до минимум. Там са намалени и оптимизирани всички излишни
харчове. Аз се надявам, че някой ден ще поискате да разгледаме
ревизионните доклади, включително и от ревизиите на Община Варна за
да видите. Не така стоят нещата по някои други тънки места.
И в края на краищата искам да Ви кажа, че най-важното обаче е, ние
сега ще увеличим капитала, те ще разплатят, ние ще започнем дейността на
чисто, най–важното е обаче какво правим оттук-нататък. Може ли да кажа
и това нещо, г-н председател,….
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да. И без това времето доста го просрочихте.
Янко СТАНЕВ
Значи оттук нататък, за да няма след това след 4 години пак такова
обсъждане, трябва да се случат четири-пет неща. Първото нещо, което
трябва да се случи, това е като увеличим капитала ние ще решим въпроса,
защото това са ДМА. Като увеличим капитала ще отворим място за
изготвянето на договорите на дружеството с Община Варна. И тогава вече
съм съгласен с някой, който казва, експертите да кажат колко струва. Ще
ви кажа един прост пример. От 01.10. тази година влиза в сила нова
наредба за храненето и се повишава /във връзка с Ковид-а/ и се повишава
количеството храна на ден, на храноден за децата за червено месо и за
други продукти, които ще повиши режията с 50 стотинки. Ние нямаме
такова решение. Предложение нямаме, но то от 01.10. ще бъде факт.
Сметнете шест хиляди деца средно на ден по 50 стотинки, колко прави.
Три хиляди лева ли? По 22 дена средно колко прави? 66 – 70 хиляди лева
само от това увеличение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Станев наистина много просрочихте…
Янко СТАНЕВ
Приключвам. И приключвам с другия извод какво друго трябва да се
направи. Този договор трябва да бъде нов и трябва да се предоставят
кухненските блокове, които на сесия дето сме ги предоставили, трябва да
се предоставят безвъзмездно, за да може тези инвестиции, които се правят
по предписание….
Тодор БАЛБАНОВ
Да могат да си правят инвестиции.

Янко СТАНЕВ
И накрая ще завърша с едно еретично предложение, но ще си го кажа
тука. Имаме две дружества, които хранят. Няма смисъл от две дружества това е мое мнение вече. Аз смятам, че тези две дружества трябва да се
обединят, с което ще се намалят разходите за управление и ще се
оптимизира храненето с единен рецептурник и с единно действие. Затова
ще подкрепя решенията за „Спортна зала“ и за „УСХ“ за увеличаването на
капитала и последващите действия в двете посоки, които казах. Благодаря
Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Ганев, заповядайте. Процедура е заявил колегата.
Цончо ГАНЕВ
Г-н председател, правя следната процедура и ще обоснова защо. Не е
нормално да искаме в момента да гласуваме анблок две коренно
различни….
Тодор БАЛАБАНОВ
Да ги разделим.
Цончо ГАНЕВ
… търговски дружества. Точно така. Значи, ако аз съм чул и съм
доволен, от между другото само тук ли са представителите, управителите
на двете дружества?
Тодор БАЛБАНОВ
Да, тук са, ето ги вляво от Вас.
Цончо ГАНЕВ
Благодаря. Докато аз съм чул обосновано предложението и за мен е
напълно резонно това на „Двореца на културата и спорта“, то имам
въпроси към „Ученическо и столово хранене“ и не виждам как ако аз съм
„против“ за едното, а за другото съм „за“ трябва да гласувам.
Тодор БАЛБАНОВ
Разбрах предложението. Сега ще го подложа на гласуване веднага.
Цончо ГАНЕВ
Не, важно беше да го обоснова защо. Защото ще се получи така ще
гласувам на общото „против“, а в същото време ще искам да подкрепя
„Двореца на културата и спорта“.

Тодор БАЛБАНОВ
Разбрах. По процедурата, колеги, за разделяне на двете решения.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 2; въздържали се – 4;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛБАНОВ
Имате думата за въпроси към „Спортна зала“. Режим на гласуване по
отношението на… Имате ли? Заповядайте, колега.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз нямам въпрос. Искам да направя просто едно сравнение. Минко
Христов, който е ръководителят на Спортна зала от години насам вече,
може да се каже, че е един от хората в Общината, който работи възможно
най-прозрачно и същевременно отговорно, както към Общинския съвет,
така и към гражданите. Винаги, когато е ставало въпрос за нещо, свързано
със „Спортна зала“, независимо дали е такъв в момента сериозен въпрос
или е било нещо по-незначително той е бил тук, изключително търпеливо
и съвсем без по никакъв начин да се натрапва е стоял и изчаквал да дойде
момента, в който тази точка, която го касае да бъде коментирана и да
отговаря на въпроси. Нещо, което не можем да кажем за по-голямата част
от представителите на другите общински дружества, предприятия,
компании и както и да ги наречем. Можем да направим сравнението
веднага с „Градски транспорт“ в началото, където всъщност не за първи
път, това е практика, ръководството на тази компания просто ни игнорира.
Така че, моите уважения към г-н Христов.
Искам да направя това изказване, за да стане ясно че когато ние
коментираме въпроси, свързани със състоянието на едно, друго или трето
общинско предприятие, когато поставяме въпроси тук от тази трибуна, ние
не го правим самоцелно, а се стараем да бъдем обективни и когато има
структури и хора, които работят ние това го отбелязваме, без да
коментираме нито тяхната политическа принадлежност, нито каквато и да
било друга. Нас ни интересува и коментираме само техните експертни
качества и работата, която вършат за града. Ето защо и настояхме да бъде
разделена точката, за което благодарим за разбирането и затова и ще
подкрепим предложението, което касае „Двореца на културата и спорта“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други изказвания по темата „Спортна зала“. Режим на
гласуване.

359-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал.
7, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на
Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и
спорта“ ЕАД с рег. № РД20011513ВН-003ВН/24.09.2020 г. за състоянието
на дружеството по време на COVID -19, Общински съвет – Варна реши:
I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД,
ЕИК 103156991 от 47 131 390 (четиридесет и седем милиона сто тридесет
и една хиляди триста и деветдесет) лева на 47 381 390 (четиридесет и
седем милиона триста осемдесет и една хиляди триста и деветдесет) лева,
разпределен в 4 738 139 (четири милиона седемстотин тридесет и осем
хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с номинална
стойност 10 (десет) лева, чрез внасяне на парична вноска в размер на
250 000 лева и записване от едноличния собственик на капитала – Община
Варна на нови 25 000 (двадесет и пет хиляди) поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на
Община Варна да внесе паричната вноска в размер на 250 000 лв. за
записаните акции в изпълнение на горното решение от бюджета на
Община Варна за 2020 г., §70-01 „Разходи за придобиване на дялове и
акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)“.
ІІ. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично
акционерно дружество „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, които да
придобият следния вид:
Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 47 381 390
(четиридесет и седем милиона триста осемдесет и една хиляди триста и
деветдесет) лева, разпределен в 4 738 139 (четири милиона седемстотин
тридесет и осем хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с
номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на вписване
капиталът е записан изцяло.
Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството,
както следва:
1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 кв.м.,
представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда
– стара част с площ от 7 000 кв.м. и нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с
площ от 409 кв.м.; помпена станция, находяща се на офицерски плаж с
площ от 125 кв.м.; външен топлопровод; външна дъждовална канализация,
осветителна и електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА –
машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански

инвентар, програмни продукти, стоки и материали. Стойност на
непаричната вноска – 34 331 437 лв.;
2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение
№ 218-4-2 (11)/26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна;
3. Парична вноска в размер на 250 000 лв., внесена на основание
решение № 923-3 (25)/18,21.05.2001 г. на Общински съвет – Варна;
4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от
входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . две), със
застроена площ 100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция –
монолитна; година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна,
„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на
имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна
общинска собственост № 6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър №
8443, д. № 4662 и сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с
идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет . две
хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три) със застроена площ 102.00
(сто и два) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна;
година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна,
„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на
имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна
общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър №
8447, д. № 4664. Стойност на непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за
назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 15.03.2018 г.;
5. Непарична вноска, представляваща: стойността на извършените
строително-монтажни работи и реконструкция на зала „Конгресна“,
включително проектиране, авторски и строителен надзор, както и всички
допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, извършени до
момента на въвеждане на обекта в експлоатация. Стойност на непаричната
вноска – 12 395 068 лв. Акт за назначаване на вещи лица №
20191207140715 от 10.12.2019 г.;
6. Парична вноска в размер на 2,00 лв., внесена на основание
Решение № 324-9(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна.
7. Парична вноска в размер на 250 000 лв., внесена на основание
Решение № 359-1(8)/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна изцяло.
Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 4 738 139 броя акции, всяка от
които с номинална стойност 10 лева.
ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Дворец на
културата и спорта” ЕАД да предприеме всички необходими действия за
вписване на горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на
капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра

на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на
дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на
решението, да впише промените в Имотния регистър към Агенцията по
вписванията и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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 – 39; против – 4; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата по „Ученическо и столово хранене“. Моля,
съобразявайте въпросите си с казаното от д-р Станев, който направи доста
изчерпателно
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата по Ученическо и столово хранене. Моля
съобразявайте въпросите си с казаното от д-р Станев, който направи доста
изчерпателно изложение, разбира се. Г-н Ганев заявка имате. Г-н
Костадинов по тази тема ли заявка? Не.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Не.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Г-н Ганев, една заявка, предполагам.
Цончо ГАНЕВ
Г-н председател, от монолога, който изслушахме на лицето Станев
не разбрах защо трябваше той да направи нещо, което според мен
управителят на „Ученическо и столово хранене“ трябваше да стане и да
защити цифрите си. Защото аз не съм убеден, че лицето Станев говори
истината. Затова….
Янко СТАНЕВ
От залата: Е, хайде стига…
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега …..

Цончо ГАНЕВ
… затова имам следното питане към управителя на „Ученическо и
столово хранене“ дружеството миналата, по-миналата и предишните
години на печалба ли е излизало, защото в това, което изчетох и това,
което се коментира на комисия по финанси, основният довод за тежкото
състояние в момента е така наречения вирус Ковид-а, както му казват
някои общински представители тук, или е някаква друга причината.
Защото обосноваването, което се изказа преди малко, че вдигането на
минималната работна заплата, осигуровките едва ли не всичко това нещо
струва милион и половина не е обосновано. Не е обосновано, ако
дружеството когато дава и предоставя храна е на минус, би трябвало
когато не дава и не предоставя храна дори да е на минус заради заплатите
да не се иска милион и половина приблизително. Затова много моля
управителят да даде обосновка, но не само с вдигането на минималната
заплата, а защо реално са натрупани тези загуби.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз, колега, ще си позволя да Ви отговоря от части, тъй като и д-р
Станев го каза преди малко. Първо се касае за пет годишен период назад,
нали нека да обърнем внимание, не става въпрос само за 2019 г., че има
натрупани 1 200 000 лв., загубите са комплексни. Ще дам думата, ще дам
думата, момент. Загубите са комплексни, както каза д-р Станев преди
малко. Аз ще дам възможност и на представители на Съвета на
директорите да отговорят, но общо-взето повтаряме едно и също.
Д-р Станев реплика, след това Марица Гърдева реплика, след това
г-н Златев. Да, извинявам се.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, аз не съм лицето Станев – първо. И
второ - всички сметки, които представих са в следствие на изчитането на
ГФО-тата за съответните години и всички доклади по темата. Така, че тези
цифри ги има. Това, че Вие или не можете да четете цифрите или като
четете, като Дявола Евангелието, аз съм убеден, че не сте чели… Знаете ли
колко докладни има по въпроса за Ковид а от всички общински фирми по
отделно. В случая става въпрос не за Спортна зала, а за „УСХ“. Знаете ли
колко докладни има, те са Ви изпратени на…
Така че много Ви моля колеги, аз уважавам желанието Ви да бъдете
непрекъснато в опозиция, но по-скромно към хора, които са стояли 31
години в тази зала и дори да имам избухлив характер, в никакъв случай
нямам избухлив характер по отношение на тежките проблеми на варненци.
И за да съм в тази зала е не защото говоря яростно, а защото просто знам
много неща. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-жо Гърдева - реплика, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
За разлика от колегата Станев, аз се радвам на обръщението „лице“,
когато особено е отправено от нещо, което не е отпред на тялото, а-а-а-а
така че искам да Ви кажа колеги, че ровейки се в….
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз даже не чух.
Марица ГЪРДЕВА
… решенията на Общински съвет, които са вземани през годините,
защото аз обичам да го правя, още в края на 90-те години е започнало
дофинансирането на „Ученическо и столово хранене“ и тогавашното
„ССД“ ли беше? Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Марица ГЪРДЕВА
… от общинския бюджет. Ако си спомням 96-та година още четох
един протокол от 16-ти, 17-ти декември за тези, които могат да четат, да
влязат, има ги.
От залата: …… /н.р./
Марица ГЪРДЕВА
Да. Много интересно кои са гласували. По-важното е, че едно нещо
е забравено в…, забрави колегата Станев да каже. „Ученическо и столово
хранене“ извършва и доставката на така наречената „Министерска
закуска“ или как беше там „Златна закуска“, това са безвъзмездните
закуски, които се дават на децата. По време на грипната епидемия януари
месец, по време на последвалата втора грипна епидемия февруари месец,
доставките за тези закуски са били предварително направени и няма как те
да бъдат дадени на децата. След това системата, по която /като се
интересувате ще видите как става, хайде да се уважаваме/, след което
започва и Ковид епидемията, т.е. на три пъти плюс това хранене, за което
говореше г-н Станев и тези закуски влизат в реализираните загуби на
предприятието. Много задълбочено трябва да се направи анализа на
работата на предприятието и другото което е много важно - имайте
предвид, че тук става въпрос за продукти, които са по БДС. Нашите деца,
казвам нашите, защото и моето внуче включително се храни от

„Ученическо и столово хранене“, нашите деца се хранят с изключително
качествени продукти, за което аз лично изказвам благодарност на
ръководството на общинското предприятие. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Златев.
Мартин ЗЛАТЕВ
Първо, което искам да кажа към г-н Станев. Г-н Станев четем
трудно, но четем.
Янко СТАНЕВ
От залата: За теб не съм казвал…
Мартин ЗЛАТЕВ
Не, казвате, аз влизам в това…., трудно четем защото нямаме стая
да четем, като общински съветници.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате стая, имате стая, имате стая, г-н Златев имате…
Мартин ЗЛАТЕВ
Добре, благодаря за тази стая.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате стая.
Мартин ЗЛАТЕВ
Да, добре, благодаря за тази стая. Някои други да я ползват, нека
някои други да я ползват.
А между другото, тука за първи път и аз ще се съглася с Вас, г-н
Станев, вчера бях в това „Ученическо и столово хранене“. Да, учуден сте,
че ще се съглася. За мене има интерпретация от нас за загубите, които са,
т.е. те не са натрупани наистина в Ковид кризата и това нещо трябваше да
го уточните много ясно. Тези загуби в годините, в годините от 2015 г. има
постоянни загуби в „Ученическо и столово хранене“, приемам ги, като
последните са от милион и 98 до 800 хиляди лева. Сега, Ковид-а всъщност
Ви е дал още 400 000 лева загуба, реално погледнато е така. Последните са
били 800 000 лева и 400 000 лева до 1 200 000 лева. Не. Това, че е нямало
дейност се вижда, нали, от загубите. Едно хубаво нещо са направили, което
не е било в пълнота, това е че успели са да прехвърлят, да върнат част от
доставките на доставчиците, което е в определена сума, нали и са дарили, и
са дарили, и са дарили на социалния патронаж са дарили храна. Проблемът

тука е връзката с Община Варна. След докладните, които има не са успели
да прехвърлят към дублиращото дружество, което е към Общината. За мен
проблемът в момента стои основно в дублирането на дейността. До
колкото разбрах от миналата или по-миналата година Вие храните и
двугодишни лица, нали така? Т.е. две еднотипни дружества, само че под
различна шапка всяко поотделно. Другото, което е много важно, самото
„Ученическо и столово хранене“ е разположено в така, както разбрах, в три
училища, където плащат наем, три общински училища, в които плащат
наем, както и плащат наем за сградата на „Обреди“, да на „Крали Марко“
3, около 1000 лева е там наема и по 1200-1300 лева са наемите в
училищата. Би могло по някакъв начин, нямам на идея това вече да се
обсъди, ще участваме в това обсъждане, как тези наеми да бъдат намалени
и по какъв начин тези пари, тъй като те си плащат всички режийни по тези
кухни, както и по договор извършват необходимите ремонти в тези кухни.
Но, ако ние не вземем решение на следващ етап как тези две, едното
търговско дружество, другото общинско предприятие да бъдат обединени,
ние не можем, всяка година те ще бъдат на загуба и ще продължават,
защото наистина сметките показват това: 65 % се хранят, децата в момента
са доста под това, което е предвидено по договор, а те са длъжни да го
правят и като търговско дружество аз до момента не виждам освен от
родителите къде друго Вие вземате като финансови средства. Да, няма
друго хранене реално погледнато. Така, че г-н председател, в „Собственост
и стопанство“ това нещо трябваше да се обсъди и за нас въобще, което го
обсъдихме да стане едно предприятие, търговско предприятие или
общинско предприятие - вече това да се вземе самата форма кой ще бъде
шапката отгоре. Така ще се спестят много пари на общината, а хората
които участват ще бъдат под една шапка, ще се успеят, сега се хранят
някъде примерно има детски градини, където има и кухня и тя храни много
малък ресурс от деца, така че биха, оптимизацията ще бъде на голямо
ниво. Това е, което искам да кажа. Но докато не се вземат тези решения
ние няма как да подкрепим каквото и да е покриване на каквито и да е
загуби в момента на това предприятие. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тъкмо щях да се съглася изцяло с Вас, на комисия казах, че
анализите са почти готови и ще бъдат представени да ги гледаме за
следваща сесия по отношение на евентуално сливане и съответно
оптимизация. Първо от тази оптимизация ние няма как да, ще е необходим
период от време, който да измине, за да се прецени дали наистина е
икономически целесъобразна, целесъобразно самото сливане, така че не
мога да споделя, нали, мнението, че няма да подкрепите, но това е право на
всеки. Режим на гласуване, няма други изказвания.

Цончо ГАНЕВ
От залата: Г-н председател, …… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Ганев, г-н Станев и г-н Златев прекрасно и двамата обясниха от
къде идват загубите. Защо трети път, значи аз го приемам вече като един
вид само и само да говорим едно и също нещо. Защо, като ги казаха,
генезиса, нали, трите неща, д-р Станев ги обясни, аз дадох 15 минути да
говори сигурно, не 5 колкото е по Правилник.
От залата: ……. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами този анализ той Ви е изпратен на всички, той преповтори
анализа, който Ви е изпратен на имейлите преди сесия вчера. Нали, който
те го представиха от дружеството, нали Ви беше изпратен. Той преповтори
това, което ….

360-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал.
7, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на
д-р Божанка Георгиева – изпълнителен директор на „Ученическо и столово
хранене“ ЕАД с рег. № ОС20000416ВН-003ВН/28.09.2020 г. за състоянието
на дружеството по време на COVID -19, Общински съвет – Варна реши:
I.Увеличава капитала на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД,
ЕИК 103552229 от 292 000 (двеста деветдесет и две хиляди) лева на 1 503
500 (един милион петстотин и три хиляди и петстотин) лева, разпределен в
15 035 (петнадесет хиляди и тридесет и пет) броя акции, всяка от които с
номинална стойност 100 (сто) лева, чрез внасяне на парична вноска в
размер на 1 211 500 лева и записване от едноличния собственик на
капитала – Община Варна на нови 12 115 (дванадесет хиляди сто и
петнадесет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100
(сто) лева.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на Кмета на Община Варна да внесе паричната вноска в размер на
1 211 500 лв. за записаните акции в изпълнение на горното решение от
бюджета на Община Варна за 2020 г., §70-01 „Разходи за придобиване на
дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)“.

ІІ. Изменя чл. 6 и чл. 7 от Устава на Еднолично акционерно
дружество „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, които да придобият
следния вид:
Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 503 500 (един
милион петстотин и три хиляди и петстотин) лева, разпределен в 15 035
(петнадесет хиляди тридесет и пет) броя акции, всяка от които с номинална
стойност 100 (сто) лева.
Чл. 7. Капиталът на дружеството е определен по реда на ПМС № 179
от 1991 г., съобразно основния капитал посочен в счетоводния баланс на
ОП „Ученическо и столово хранене“ ЕАД към 30.04.2000 г. и парична
вноска в размер на 1 211 500 лева, внесена на основание Решение № 3601(8)/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна изцяло.
ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Ученическо и
столово хранене” ЕАД да предприеме всички необходими действия за
вписване на горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на
капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра
на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на
дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на
решението.
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 - 28; против - 4; въздържали се - 11,
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към т. 12 от дневния ред „Опрощавания на държавни
вземания“. Имате думата. По процедура не разбрах. Нямам излязло нищо.
Заповядайте, направете я сега. Просто нищо не е излязло все още в
системата.
Ивайло МИТКОВСКИ
От името на нашата група, предлагам почивка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Петнайсетминутна?
Ивайло МИТКОВСКИ
Е, колкото…

Тодор БАЛАБАНОВ
Две подточки има, това за вземанията и за асансьора и
приключваме. Мисля, че е единодушно, там няма да има дебат никакъв.
Имате ли мнения и съображения по темата с опрощаване на държавни
вземания, колеги?
От залата: не.
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване.

361-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС20000376ВН/25.06.2020 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Симеон Илиев от
гр. Варна.
Резултати от гласуването: за - 30; против - 2; въздържали се - 10,
отсъстващи - 9, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Последна точка от „Финанси“ относно проектиране на асансьор на
„ДКЦ V“, имате думата колеги. Заповядайте.
Стела НИКОЛОВА
Колеги, много се радвам, че най-сетне „ДКЦ V“ стигна до асансьор
при положение, че миналата година имаше така публикации в медиите, в
които се обясняваше, че по Програмата за енергийна ефективност „ДКЦ
V“ ще се сдобие с асансьор, което беше изключително странно и се оказа,
че не може да стане. Само кратичко някой да отговори, виждам, че сега
започваме процедурата, горе-долу след колко време ще стигнем до
асансьора, ако може някой да каже от администрацията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз не мога да кажа проектирането колко би траело, колко време би
отнело.
Янко СТАНЕВ
От залата: Плана на комисията…

Тодор БАЛАБАНОВ
А плана на комисията мога, д-р Станев… А, проф. Клисарова,
заповядайте. А по темата за енергийната ефективност, все още има опция
само да кажа, все още има опция.
Анелия КЛИСАРОВА
Искам да Ви уведомя, че трябва да започне това проектиране
възможно най-скоро и ако отпуснем средствата до 15 000 лева,
проектирането ще започне. През зимния период се предвижда да бъде
направено проектиране, одитори и всичко, каквото е необходимо и през
Март месец да започне изграждането на асансьора. Така дават уверение, че
за два-три месеца ще бъде направено всичко.
Тодор БАЛАБАНОВ
С две думи трябва да заложим средствата в следващия бюджет за
асансьор.
Анелия КЛИСАРОВА
Да, средствата трябва да ги заложим в следващия бюджет за
асансьор.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах Ви. Удовлетворява ли Ви отговора? Режим на гласуване,
няма други заявки.

362-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от д-р
Галинка Павлова – управител на „Диагностично - консултативен център V
Варна - Света Екатерина“ ЕООД с рег. № РД20015509ВН/17.08.2020 г.,
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер до 15 000 лв. на „Диагностично - консултативен
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД за разходи за предпроектни
дейности и проектиране за изграждане на асансьорна уредба.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на
Община Варна за 2020 г.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД да внесе
предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със
стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването на
отпуснатите средства.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното

решение.
Резултати от гласуването: за - 43; против - 0; въздържали се - 0,
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
За протокола: Янко Станев – „за“, Костадин Костадинов – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Почивка до 14.20 ч. В 14.20 ч. продължаваме.

Следобедно заседание – начало от 14:20 ч.
Присъстват 45 общински съветници, отсъстват:
Димитър Иванов ЧУТУРКОВ
Ивайло Христов МИТКОВСКИ
Калин Колев МИХОВ
Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ
Лидия Велик МАРИНОВА
Христо Бойчев БОЕВ

II.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка втора от дневния ред „Питания и отговори
на питания“. Имате думата. Г-н Георгиев, заповядайте.
Георги ГЕОРГИЕВ
Благодаря. Въпросът ми е следния: Г-н Портних, във връзка с
предстоящата водна криза и евентуален режим във Варна трябва да бъдат
предприети всякакви мерки и действия, които да защитят града ни, да
направят така, че той да остане нормално място за живеене. Една от тези
мерки е да бъдат спрени ерозионните процеси, които текат в общината. В
тази връзка искам да попитам дали Общината ще кандидатства по
програма за развитие на селските райони в подмярка осем, която е
залесяване? Остават буквално броени дни до крайния срок, когато трябва
да бъдат подадени документите за кандидатстване. Община Варна е
допусната с коефициент за лесистност 30% и за всички граждани на
общината е важно да разберем дали ще бъде спазен този коефициент и
дали ще има край Варна някога стари, красиви гори. В момента текат
процеси на изсичане, масова сеч на гората край Варна, унищожаване на
старите гори и превръщане на всичко около града ни в пустиня. Затова
виждаме какво се случва като дойдат проливните дъждове… свлачища и
всичко останало. Така че, много е важно да бъдат взети мерки сега, защото
остават броени дни и ако получа отговор, както получих днес отговор от
преди три месеца, вече ще бъде късно и за съжаление ще бъде късно да
реагираме специално по тази мярка и специално във връзка с този проект.
Важно е да подчертаем, че община Варна е със среден риск на ерозия, т.е.
нещата се задълбочават и ако не бъдат взети мерки сега, просто това ще
остане за сметка на нас, на следващите поколения. Вината ще остане във
всички нас, които не сме реагирали.
Следващият въпрос, който искам да попитам е: Защо община Варна
изостава драматично спрямо община Кюстенджа, или така наречената
община Констанца в усвояването на еврофондовете. Разликата е огромна.
Виждаме в какво се превръща Констанца, виждаме индустрията, виждаме
пристанището, виждаме пътната инфраструктура около града и за
съжаление, виждаме ситуацията във Варна. Нещата абсолютно не са
идентични за съжаление, даже разликата е потресаваща. Затова, важно е да
вземем мерки сега, да реагираме в момента и по възможност да получим
отговори във възможно най-кратък срок не както последния път…, което е
и практика преди всяка следваща сесия да получаваме отговори на
въпросите зададени на предходната, което отнема поне три, четири месеца.

С тази ефективност просто ще... скоро не само с Констанца ще се
сравняваме ами не знам… с някой друг от африканските градове.
Тодор БАЛАБАНОВ
Практиката е създадена с правилника ни за работа. Никой друг не я е
създал, така че… Следващо питане? Г-жа Николова, заповядайте. След
това г-н Ганев.
Стела НИКОЛОВА
Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, имам следните въпроси:
Първият е във връзка с фалиралата верига „Лафка“, т.като самите
будки на веригата, която фалира продължават да стоят по спирките на
градския транспорт и пречат на движението, дали ще бъдат изнесени, кога
и от кого, както и какво се случва с концесиите на спирките, след като
преди информацията беше, че „Лафка“ е стъпила във Варна на база на
изкупените фирми, които притежават концесиите.
Вторият ми въпрос е въпрос на граждани, които така са ми
сигнализирали, т.като в разширената част на синята зона се извършват в
момента ремонтни дейности, не трябваше ли това всичко да бъде готово
преди да се извърши разширението? Гражданите са забелязали, че на един
път начертани места сега се разкопава, отново ще се чертае, тротоари се
правят в този момент, както и липсата на буферни паркинги, които да …
така… да имат възможност гражданите къде да паркират при положение,
че синята зона не дава такава възможност.
И друг въпрос на граждани е защо не могат да се регистрират в синя
зона по настоящ адрес? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Ганев, имате думата. След това г-н Ризов.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Портних, в началото на годината входирах при Вас писмо с
конкретни въпроси, свързани с дейността и функционирането на Дирекция
„Местни данъци и такси“. Седем месеца по-късно от тази трибуна,
присъствахте и Ви зададох въпроса защо не ми отговаряте. Изчетох Ви
въпросите, след което преди няколко дни получих отговор, разписан
разбира се не от Вас, а от заместващия Ви заместник-кмет, в който отговор
от няколко страници се казват всичко друго, но не и това, за което основно
попитах и поисках информация в качеството ми на общински съветник,
представляващ голям брой избиратели във Варна. По-точно извършеният
вътрешен одит в Дирекция „Местни данъци и такси“, защо за пореден път
се крие и не се дава? В писмото, което получавам ми се цитира одит,
извършен от държавните органи. Качен, чел съм го, знам го. Тук говорим

за вътрешен одит, който към днешна дата Вие отказвате да дадете на
общинските съветници да се запознаят с него. Призовавам Ви за пореден
път да го направите, защото остава мнение, че криете нещо. Затова много
Ви моля, не знам колко пъти трябва да пиша и да моля от тук да спазите
закона и дадете въпросния одит, а не да ми се дават писма, за които не
отговарят на това, за което питам.
Второто ми питане. Преди да задам въпроса ще прочета едно писмо,
което е входирано и то на 23.04.2020 г. към Вас от един от
домоуправителите във „Владислав Варненчик“. Писмото казва следното:
спирка „Мургаш“ се намира във втори микрорайон и обслужва голяма част
от пътникопотока на „Кайсиева градина“. Всекидневно и ежечасно това е
критична точка при ползването й от ученици, работещи и граждани. След
рехабилитацията на бул. „Трети март“ се е създало условие автомобилите
да развиват скорост, превишаваща допустимата. Аз и детето ми сме се
разминавали на косъм, многократно от много тежки инциденти. Бих искал
въпросът, който е проблемен и беше повдигнат на среща с Вас и районния
кмет още 2019 г. да бъде отново обсъден и да се предприемат мерки.
Наясно съм, че в тази си част бул. „Трети март“ е част от Интегрирания
градски транспорт и всякакви съоръжения по пътното платно са
недопустими. Затова, моите предложения в тази връзка са следните –
изграждане на оградни съоръжения в тревната част на булеварда. Второ,
поставяне на осветление над пешеходните пътеки от двете страни на
спирка „Мургаш“. Трето, изграждане на светлинна мигаща сигнализация
за приближаване на пешеходна пътека и четвърто, поставяне на камери за
засичане на скоростта. Можем да избегнем много нещастни ситуации,
можем да спасим живот. Нека да опазим живота на нашите деца, които
всеки ден сутрин и вечер, отиват или се прибират от училище. Да запазим
живота на нашите родители, на възрастните хора, които са по-бавно
подвижни. Г-н Портних,…
Тодор БАЛАБАНОВ
Изтече Ви времето. Само да знаете.
Цончо ГАНЕВ
… една минутка и съм Ви благодарен. Г-н Портних, преди броени
дни имаше пътен инцидент и загина човек. Писмото е входирано много,
много отдавна. Не са предприети никакви мерки. Имаме жертви. Към
момента има изпълнена точка едно – изграждане на оградни съоръжения и
точка три – изграждане на светлина. За да се изпълнят точка две и точка
четири колко жертви трябва да даде квартала? Моля да предприемат
спешни мерки. Днес отпуснахме една голяма сума за обезопасяване на
четири пешеходни пътеки, не чух и не разбрах тази да е една от тях.

Настоявам да предприемете мерки, т.като Вие сте персонално отговорен за
всичките тези инциденти, след като сте сигнализирали и сте запознат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Ризов, имате думата. След това г-н Капитанов.
Рюян РИЗОВ
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, на 29.07.2020
г. е постъпило искане от наемателите на „Пазари“ ЕАД с рег. №
ОС20000481ВН, като искането им е редуциране от наемната цена. Вече два
месеца няма никакво движение по тяхното искане. Въпросът ми е кога ще
се обърне внимание на тяхното искане и ще им се даде отговор?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Отправеният от Вас въпрос не е от компетенциите на
кмета на общината, а е от компетенциите на Съвета на директорите на
търговското дружество, респективно ако е по-голяма сумата - от
компетенциите на Общински съвет - Варна.
Рюян РИЗОВ
От залата: ………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
... не, аз само отговарям… То е „Питания и отговори на питания“.
Тук не водим дебат. Благодаря. Г-н Капитанов, заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
Уважаеми г-н кмет, първият ми въпрос е по молба на д-р Митковски,
той за съжаление не може да присъства на втората част на сесията.
Получено е запитване от граждани, потребители на синя зона, които
питат на какво основание съществува бариера, която прегражда ул. „Хан
Омуртаг“, под щаба на ВМС? Очевидно те считат, че в рамките на синя
зона това място трябва да бъде свободно за използване. Това е от негово
име.
А аз от своя страна искам да обърна внимание на нещо.., в момента
знаете, че в 21-ви век най-ценното нещо е информацията. Предложихме и
продължаваме с отворена оферта да подарим на Общината приложение за
бърза връзка с гражданите, т.е. за бързо уведомяване. В момента е още поважно за ситуацията, която е свързана с кризата Ковид-19. Отделно имахме
един казус тук преди по-малко от 2 седмици, при което телефоните ни бяха
подпалени от хора, които считат, че се унищожава културно-историческо
наследство. А накрая се оказа, че не е точно така, но въпросът, е че
паниката … тръгна и сега… стигна се до моменти, които просто можеха да

бъдат елегантно избегнати с едно подобно приложение. Стойността на
приложението е 20 000 лв. Ние сме готови да го дарим и да бъдат обучени
хора от общината. Тя ще го управлява. Няма да сме ние. Няма да имаме
нищо общо с него. Просто отново препотвърждавам нашето предложение.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Къчев, имате думата.
Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги общински съветници, на
последното заседание на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ още
през месец февруари входирах сигнал с конкретни предложения относно
поставен временно преместваем обект на ул. „Васил Петлешков“. Това е
перпендикулярната, която е от „Студентска“ към посока „Левски“, под
Техническия университет, в резултат на което се предприеха действия от
районната администрация относно издаването на предписание за
премахването на този обект. Там имаше конкретни предложения, които
изискват премахването на този обект, за да продължи изграждането на
паркинги, паркинг… нали, който да бъде с каменни блокчета, с тревна
фуга, за да се запази екологичното равновесие, да не се нарушава зелената
площ, за да се улесни паркирането на живущите в този район, на ул.
„Васил Петлешков“ и в резултат на това районната администрация от
район Приморски на 17.06.2020 г. издава предписание за премахване
доброволно на този поставен обект в едноседмичен срок. Ако не, следва да
се премахне, принудително да се махне от администрацията по чл.57 от
ЗУТ. Въпросът ми към Вас, г-н кмете е оказваме ли контрол на районната
администрация от район „Приморски“ относно премахването на този
временно преместваем обект на ул. „Васил Петлешков“, срещу блок № 8,
което премахване все още възпрепятства стартирането на процедурата по
изготвянето на рехабилитацията на този пътен участък, който е „Васил
Петлешков“ от „Студентска“ към „Левски“ с изграждането на паркоместа
за живущи. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Къчев. Няма други заявки за питания към кмета.
Г-н Портних, имате думата, ако желаете.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, благодаря за въпросите. Естествено, те ще намерят своите
бързи отговори. В действителност, т.като днес имаше разгорещени дебати
по редица важни теми, не искам да отнемам повече от времето. По въпроса

за вътрешния одит искам само да кажа, че няколко пъти обяснихме, че сме
ги дали на прокуратурата и на АДФИ и чакаме техните процесуални
действия. Това е причината и Вие добре я знаете. Още повече, че Вие този
одит най-вероятно го имате. Така че, моля за повече конструктивизъм и
моля също така по важни за града теми нека не се упражняваме като в
предизборна обстановка, а да търсим наистина смисъла в нещата и някак
си събирането на позиции, за да може Варна все пак да се развива. Те
избори ще идват, ще заминават… Развитието на града в крайна сметка
касае всеки един от нас и всеки един от нашите съграждани, които са ни
изпратили в тази зала.
Така че, още веднъж с благодарност и с надежда за наистина
конструктивна работа. Ползотворна работа! Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Преминаваме към точка трета от дневния ред. Г-жо
Боева, имате думата.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство” относно:
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и
избиране на одитори за 2020 г. на:
1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина”
– Варна” ЕООД.
1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски
– Аспарухово – Варна” ЕООД.
1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД.
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД.
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД.
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна”
ЕООД.
1.7. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
1.8. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
1.9. „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение – Варна” ЕООД.
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина
1 –Варна” ЕООД.
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД.
1.12. „Пазари” ЕАД.
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
1.15. „Жилфонд“ ЕООД.
1.16. „Обреди” ЕООД.
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.
1.18. „Стадион Спартак“ ЕАД.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Студентска“.

(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба
на движими вещи – леки автомобили.
(4) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване действието на
договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и Анекс № 1 към същия,
сключен между Община Варна и ОДГ № 24 „Иглика“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Детска градина № 23 „Иглика“, имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ №5.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Кракра“ №2.
(6) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно
право на ползване върху имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ №
52 в полза на Народно читалище „Димо Цанков 1927“.
(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно
право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53
в полза на Фондация „Социалната чайна“.
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за
разкриване на пенсионерски клуб в помещение, разположено в сграда с
идентификатор 30947.501.321.1, с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52.
(9) – даване на съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да предостави
на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното
движение“ за временно ползване помещение, находящо се в гр. Варна,
район „Младост“, ул. „Тролейна“ 48.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“
ЕООД.
(11) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, аз имам едно процедурно предложение – лечебните
заведения, отчетите, ако не възразявате, разбира се, да ги гледаме анблок.
Или, ако имате възражения по някои от тях, просто да го отделим от
останалите. Тъй като в самата комисия протекоха без абсолютно никакви

дебати темите, затова правя това предложение. Имате ли възражения по
него?
От залата: ……… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Лечебните заведения коментирам единствено. Няма. Гласуваме
процедурата от т. 1.1. до т. 1.11. да бъдат гледани анблок. Да, нека да мине
тази и ще ви дам възможност, да… Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Не разбрах, колега Тодорова, как гласувате?
Мария ТОДОРОВА
„Въздържал се“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Въздържа се Мария Тодорова. Друг? Г-н Чорбаджиев за протокола
„за“, г-н Станев за протокола „за“, „въздържал се“ г-н Иванов.
За протокола: Мария Тодорова – „въздържал се“, Светлозар
Чорбаджиев – „за“, Янко Станев – „за“, Иван Иванов – „въздържал се“
Предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Друго процедурно предложение, д-р Станев, казахте че имате?
Добре. Не, не, ако искате и след това…, както прецените. Заповядайте, гжо Боева, точки от 1.1. до 1.11.
Юлияна БОЕВА
Уважаеми
г-н
председател,
колеги,
представители
на
администрацията, управители на дружества, преминаваме към първата
точка, а тя е относно приемане на годишния финансов отчет, баланс и
отчет за приходи и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и
избиране на одитори за 2020 г. на „Диагностично – консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Втората точка относно приемане…

Тодор БАЛАБАНОВ
Не четете същото нещо, само лечебните заведения избройте, взехме
решение да ги гледаме анблок. Няма нужда едно и също решение.
Юлияна БОЕВА
Така. Относно „Диагностично – консултативен център Свети Иван
Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Относно „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД,
на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Относно „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД,
на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Относно „Диагностично – консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде
положително становище.
Относно „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД, на
което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Относно „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, на
което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Относно „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Относно „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, на което
ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Относно „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде
положително становище.
Относно „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина
1 – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде
положително становище.
Относно „Дентален център І Варна” ЕООД, на което ПК
„Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, уважаеми колеги. Няма мнения. Режим на гласуване.

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

363-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2019 г.
363-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично –
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
363-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2020 г.

364-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център Свети
Иван Рилски –Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2019 г.
364-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на
„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
364-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично –

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна”
ЕООД за 2020 г.

365-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 3 –
Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554, за 2019 г.
365-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на
„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
365-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 3 –
Варна“ ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от
01.01.2019 г. до 27.06.2019 г.
365-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 3 –
Варна“ ЕООД за 2020 г.

366-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 4 –
Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984, за 2019 г.

366-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично
– консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 01.01.2019 г. до
31.12.2019 г.
366-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 –
Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н., за периода
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
366-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 4 –
Варна“ ЕООД за 2020 г.

367-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център V Варна
- Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, за 2019 г.
367-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
367-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД за 2020 г.

368-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център
„Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2019 г.
368-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично –
консултативен център „Чайка”” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до
31.12.2019 г.
368-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център
„Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
368-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център
„Чайка”” ЕООД за 2020 г.

369-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение
на онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна”
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2019 г.
369-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

369-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Радева – регистриран
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана
болница за активно лечение на онкологични заболявания д–р Марко
Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2020 г.

370-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК
000090147, за 2019 г.
370-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.
370-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р
Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2019 г. до 24.04.2019 г.
370-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2020 г.

371-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов –
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2019 г.
371-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
371-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов –
Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м.н. за периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
371-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2020 г.

372-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2019 г.
372-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 16.04.2019 г.
372-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Христина Николова Групчева – управител на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД за периода от 16.04.2019 г. до 01.08.2019 г.

373-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2019 г.
373-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
373-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД за 2020 г.

374-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК
000090186, за 2019 г.

374-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
374-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД –
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
374-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев,
управител на „Приморска одиторска компания“ ООД, за извършване на
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2020 г.
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 11;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Красен Иванов – „против“ за освобождаването на
Управителя на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не разбрах, колега. За предходната година казахте…
От залата: ……… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, разбира се, може…
Красен ИВАНОВ
Аз гласувах „за“…
Тодор БАЛАБАНОВ
…колега, заповядайте. Заповядайте, въпреки това.
Красен ИВАНОВ
Съжалявам, по стечение на обстоятелствата, коментирането им
анблок на всички точки; по принцип бях „за“ и съм гласувал „за“, но искам
да кажа, че съм против освобождаването на Директора на…

Тодор БАЛАБАНОВ
Управителя на Тубдиспансера.
Красен ИВАНОВ
…Тубдиспансера, ако си спомняте миналата година не го
освободихме от отговорност поради абсолютно същите причини. А тази
година просто в комисията бяхме останали пет човека – точно колкото да
запълним кворума – и по стечение на обстоятелствата, някак си, го
освободихме.
Юлияна БОЕВА
Седем, седем, седем човека бяхме…
Красен ИВАНОВ
Излизам просто да го кажа, че съм против, за да се знае…
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, да, и ще бъде записано в протокола, няма проблем. Да,
заповядайте, процедура, д-р Станев.
Янко СТАНЕВ
И точките за общински… да се гледат заедно, освен ако няма
някакви сериозни забележки, които на комисия не чух или пък някакви
предложения, общинските фирми също да бъдат гледани анблок. Това е
процедура.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, по процедурата анблок или някое от
дружествата специално по което има възражения да бъде отделено и
гледано отделно. Заповядайте. Може само едно примерно да отделим,
може само две от всички. Заповядайте, г-жо Николова.
Стела НИКОЛОВА
От името на нашата група, ние сме „против“. Това е абсолютно
разнородна дейност и са различни дружества, така че не може да се гласува
анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбирам вашата позиция. Г-н Златев, имате думата. Вие ще имате
възражения сигурно по стадион „Спартак“, г-н Златев?
Светлан ЗЛАТЕВ
Не, не, не, напротив.

Тодор БАЛАБАНОВ
Шегувам се…
Светлан ЗЛАТЕВ
Искам само да Ви подкрепя. Значи, Вашето предложение по
предходната точка беше при условие, че в комисия нямаше абсолютно
никакви възражения по отношение на ДКЦ-тата, на търговските дружества
на ДКЦ-тата. Докато на останалите си имаше възражения, имаше си
гласуване „против“ и т.н.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това е предложение на д-р Станев, второто. Не е мое. Аз не съм
правил подобно предложение.
Светлан ЗЛАТЕВ
Не, аз говоря за първото Ваше предложение..
Тодор БАЛАБАНОВ
Първото, да.
Светлан ЗЛАТЕВ
…беше с основание.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Светлан ЗЛАТЕВ
Казвам, че това няма основание. Затова съм „против“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Г-н Атанасов?
Генадий АТАНАСОВ
Аз, като цяло, съм съгласен с предложението на д-р Станев.
Единствено така, имам молба, ако се стигне до такова гласуване, да
отделим Двореца на културата и спорта, защото там ще пропусна
гласуването.
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие нямате право там да участвате в гласуването.
Генадий АТАНАСОВ
Да.

Янко СТАНЕВ
От залата: Още ли?
Генадий АТАНАСОВ
От залата: Още, още.
Тодор БАЛАБАНОВ
Поддържате ли предложението?
Янко СТАНЕВ
От залата: ……… /н.р./ Аз бях на комисията и видях какви са…
Тодор БАЛАБАНОВ
Истината е, че да – една част от дебатите ги проведохме сутринта,
преди обяд - специално за „Градски транспорт“ говоря.
Янко СТАНЕВ
Да, ако сметнем, че от всички фирми проблема беше основно
„Градски транспорт“ и имаше някои дребни забележки по две-три от
фирмите…като цяло за общинската икономика, защото тези фирми всички
заедно представляват общинската икономика. Ако някой има партийна
заръка по някакъв друг начин да гласува, това си е ваш проблем. Не е
проблем на общинската икономика. Така че, аз си поддържам
предложението, а пък като не мине – нямам драма. Затова съм толкова
години тука - да приемам вота с уважение – на гражданите, а и на
съветниците съответно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване процедурата на д-р Станев.
Колеги, имайте предвид, че отделното гласуване не означава, че няма
опция за дебати по темата, разбира се. Анблока не изключва дебата.
Просто гласуването е едно.
Резултати от гласуването: за – 20; против – 10; въздържали се –
10, отсъстващи – 11, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Някой с повреден таблет? В едната или в другата посока? Оспорено
е гласуването. Режим на гласуване. Не разбрах…
От залата: ……… /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Ами то вече беше оспорено, въпреки.... Какъвто и да е резултата,
вече беше оспорено.
Резултати от гласуването: за – 20; против – 9; въздържали се – 13,
отсъстващи – 9, предложението не се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Има друго процедурно предложение от г-н Атанасов: Спортна зала и
останалите анблок. Режим на гласуване. Длъжен съм да го подложа.
Спортна зала отделно, останалите анблок, предложение на Генадий
Атанасов отпреди малко.
Резултати от гласуването: за – 25; против – 10; въздържали се – 7;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, имате думата - без Спортна зала, всички останали
дружества да ги изредите, заедно с проекта за решение.
Юлияна БОЕВА
Отново относно приемане на годишния финансов отчет, баланс и
отчет за приходи и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и
избиране на одитори за 2020 г. на съответните дружества:
Относно „Пазари” ЕАД, на което ПК „Собственост и стопанство“
даде положително становище.
Относно „Градски транспорт” ЕАД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Относно „Ученическо и столово хранене” ЕАД, на което ПК
„Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Относно „Жилфонд“ ЕООД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Относно „Обреди” ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“
даде положително становище.
Относно „Стадион Спартак“ ЕАД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата. Няма мнения и съображения. Режим на
гласуване. Има ли? Стадион „Спартак“ е вътре, да. Имате въпрос? Да,
заповядайте. Отменям процедурата. Просто искането дойде в момента, в
който натискам, извинявам се, колеги.

Николай КАПИТАНОВ
Във връзка с вземане на решение за провеждане на публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот частна
общинска собственост на ул. „Студентска“, искам да попитам има ли
някакви намерения общината да закрива общинско предприятие „Спорт“?
Защото…
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, извинявам се, че Ви прекъсвам… говорим за стадион
„Спартак“ ЕАД - търговското дружество – годишния му финансов отчет,
което няма общо с ОП „Спорт“.
Николай КАПИТАНОВ
А това взимане на решение за провеждане…
Тодор БАЛАБАНОВ
Това е друга точка за „Студентска“.
Николай КАПИТАНОВ
А това е друго решение, така ли?…
Тодор БАЛАБАНОВ
Това е друго решение. В момента гледаме годишни финансови
отчети.
Николай КАПИТАНОВ
Извинявайте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване, колеги.

375-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2019 г.
375-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

375-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Пазари”
ЕАД за 2020 г.

376-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2019 г.
376-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
376-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Велин Светлозаров Попов –
управител на „ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2020 г.

377-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за
2019 г.
377-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в

състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
377-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо
и столово хранене” ЕАД за 2020 г.

378-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2019 г.
378-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна не
освобождава от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен
Станчев Везиров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
378-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска –
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на
„Жилфонд“ ЕООД за 2020 г.

379-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2019 г.
379-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД,
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

379-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди”
ЕООД за 2020 г.

381-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2019 г.
381-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав
Недялков Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
381-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов, за
извършване на одиторски контрол на „Стадион Спартак” ЕАД за 2020 г.
Резултати от гласуването: за – 28; против – 9; въздържали се – 6;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, имате думата за Двореца на културата и спорта.
Юлияна БОЕВА
Относно приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и
избиране на одитори за 2020 г. на Дворец на културата и спорта” ЕАД, ПК
„Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. Генадий
Атанасов заяви преди малко за протокола, че не участва в гласуването.
Режим на гласуване.

380-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за
2019 г.
380-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав:
Минко Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий Христов
Атанасов за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
380-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и
спорта” ЕАД за 2020 г.
Резултати от гласуването: за – 30; против – 6; въздържали се – 6;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
За протокола: Генадий Атанасов не участва в гласуването.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-жо Боева.
Колеги, само една процедура преди това, ако не възразявате: т. 4 и
т. 5, т. 6 и т. 7, т. 10 и т. 11 да бъдат гласувани анблок, поотделно три
анблока: 6-7, 4-5, 10-11, на едни и същи правни основания са. Имате ли
мнения и съображения по процедурата? Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 5; въздържали се – 3;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“
и вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.

Христо АТАНАСОВ
Мнения и съображения? Г-н Капитанов, заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
Моля за извинение преди малко. Просто начина, по който е изпратен
файла, излиза малко странно, просто точките по друг начин изглеждат,
няма значение… Това, на което искам да обърна внимание: миналата
седмица направихме малко обход по имоти, които Общината отдава или е
дала на концесия, или директно работи с граждани, без ОП „Спорт“.
Минахме през стадион зад „Явор“, мисля че се казва стадион „Младост“ –
не съм сигурен, който беше празен, буквално един човек в буквалния
смисъл на думата тичаше на този стадион и получихме много приятно
обяснение как всичко там е прекрасно. Стадиона е отдаден, доколкото
разбрах по думите на служители, на „Химимпорт“ и разбрахме, че там
всичко е прекрасно и се ползва без проблеми. Нас ни изненада факта, че е
празен, но за всеки случай решихме да минем и през другите, сравнявайки
с „Младост“, където е ледената пързалка, където просто вреше и кипеше. В
смисъл, това за мен е безусловно един добър пример за работа на
Общината, и то в посока социална функция, т.е. да могат лесно да имат
достъп до спортни игрища на не само малки деца, но и по-възрастни, да
кажем. И след това посетихме този обект на „Студентска“, който в
момента всъщност се отдава под наем. За мен това, което предизвика
голям интерес е, че очевидно „Младост“ работи много добре. И под
управлението на ОП „Спорт“. Защо не може ОП „Спорт“ да оперира и със
„Студентска“, нали – този обект на „Студентска“ и евентуално пък, след
като там трябва нещо да се даде под наем – единственото, което виждаме
логика да бъде дадено под наем е едно място, което е като за заведение
подготвено (между другото, много хубаво, и си личи, че някой много се е
постарал; не е съвсем случайно направено, горе има едно прекрасно
озеленяване, такова нещо няма да видите сигурно на друго място във
Варна, но това е друга тема…) Но въпроса е защо не го отделим и да го
отдаваме само него, само това барче под наем, а да продължи ОП „Спорт“
да оперира, след като вече е доказало капацитет и работи много добре в
„Младост“, нека те да продължат да работят и на обекта на ул.
„Студентска“. Благодаря.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви, г-н Капитанов. Аз преди да дам думата на г-н
Бойновски, може би за пояснение само ще направя едно уточнение. На
комисията точно това коментирахме, не знам дали бяхте там. Стана на
въпрос горе личното ми становище тогава беше, че самата цена е
изключително висока, защото там единствено заведението ще бъде под
наем и от него ще се печели. Останалото /сега ще ви го потвърди и г-н

Бойновски, защото го коментирахме по отношение на…това е конкурс за
отдаване под наем/ и останалото ще бъде ползвано безвъзмездно от
понеделник до петък всеки ден до 18.00 ч. мисля че беше, да… Та моето
мнение е, че за мене хората които участват или ще бъдат много малко или
безкрайно демотивирани по отношение на това, защото те ще поддържат
целия този комплекс, а единствено това, което ще потребяват в общи
линии ще са приходите, които са от заведението, но все пак г-н Бойновски
ще даде повече пояснения.
Петко БОЙНОВСКИ
Значи, в след конкурсните условия е описано, че спортната база ще
се ползва по същия начин, по който го отдава и ОП „Спорт“. Идеята на
администрацията е тази дейност, която в момента ОП „Спорт“ упражнява в
спортните комплекси да я изнесем извън Общината. Конкретно, по
отношение на този обект, тъй като има голямо помещение за търговска
дейност. Както е по Правилника на ОП „Спорт“, футболното игрище ще се
ползва безплатно от 08.00 ч. сутринта до 18.00 ч. вечерта от понеделник до
петък, за времето от 18.00 ч. до 22.00 ч. и в събота и в неделя ще се
заплаща така, както е на територията на спортните комплекси на ОП
„Спорт“. Всички останали игрища, фитнесите на открито, детските
площадки, алеите, също ще се ползват безплатно от желаещите да ползват
комплекса.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви. Г-н Капитанов.
Николай КАПИТАНОВ
От кога важи това нещо за безплатното ползване между 09.00 ч. и
18.00 ч.?
Петко БОЙНОВСКИ
Значи, то го има във Вътрешния правилник…
Николай КАПИТАНОВ
В момента не важи. В момента човекът на място ми показа списък,
там бяха три различни карнета. Единият беше за волейболно игрище,
другият беше за баскетболно, на които пише отгоре „безплатно“, на
футболното пише „платено“. Футболното в момента, по думите на хората,
които бяха там, футболното игрище няма безплатен период на ползване.

Петко БОЙНОВСКИ
Да, защото в момента има школи там. Затова и плащат за ползването
на спортното игрище, тъй като е с по-големи размери от останалите
спортни комплекси, където има футболни игрища.
Николай КАПИТАНОВ
Т.е. няма период на безплатно ползване.
Христо АТАНАСОВ
В момента, в който ще се сключи…, т.е. когато мине конкурса,
оттогава ще започне новия, който ще стопанисва комплекса ще е при тези
условия…
Николай КАПИТАНОВ
Добре, но защо към момента тогава не е така? Това е интересен
въпрос, но за мен също и друго: каква е функцията на ОП „Спорт“, защо
съществува; не е ли идеята точно то да оперира с такива обекти, които да
бъдат нали, да имат социална функция преди всичко и е твърде възможно
да не могат да бъдат икономически ефективни? И при това положение –
извинявайте, само за секунда – и при това положение може ли да се стигне
до ситуация, където цялото това място ще стане едно луксозно барче и ще
бъдат постигнати условия, при които хората просто ще гледат отстрани и
ще обикалят, както става горе в „Младост“. Нали? Сравняваме ги по едно и
също място на деня. Просто отиваме от едното място на другото; на едното
има един човек, на другото няма празно място буквално. И за мен е
нелогично, при положение че ОП „Спорт“ е доказало като капацитет, нали,
тук аз в момента не говоря срещу общината, даже ви хваля – не знам дали
разбирате – в момента говоря във ваша полза. Защо трябва да го отдаваме
на някой, след като вие се справяте добре към момента с другото?
Христо АТАНАСОВ
Сега ще Ви отговоря аз, ако може. Значи, от това по-социално,
здраве му кажи. По отношение на това някой друг да плаща и за
поддръжката на тези съоръжения да плаща наем и да се ползва от сутринта
до вечерта, т.е. в светлата част на деня, говорим през летните месеци, да се
ползва безвъзмездно. И затова в началото казах, че изказах съображенията
си на комисията, че незнам кой ще е този, който ще инвестира, ще
подържа, ще плаща наем и ще очаква в тази криза да изкара нещо от
заведението? Та от това по-социално…
Николай КАПИТАНОВ
Искам да ви кажа, че тук залагаме един много сериозен риск накрая
да се получи нещо, което не сме очаквали. Ние нямаме такъв опит в тази

посока. Имаме положителен опит в друга посока. И не виждам проблем
просто да се даде самото заведение под наем, а другото да си върви,
защото това е функцията на ОП „Спорт“, нали?
Христо АТАНАСОВ
А кой ще го поддържа?
Николай КАПИТАНОВ
Това е ОП „Спорт“, нали то…
Христо АТАНАСОВ
Разходите да останат за Общината?
Николай КАПИТАНОВ
Какви разходи? Нали…
Христо АТАНАСОВ
По поддръжката на тези терени… Има разходи по поддръжка на
терените… Г-н Бойновски, моля Ви, обяснете по-подробно…
Петър БОЙНОВСКИ
Значи, Спортният комплекс има разходи по поддръжка, разходи по
заплати, разходи по консумативни разходи… Под консумативи имам
предвид ток, вода, евентуално топлоенергия, ако преценят да вкарат, нали
наблизо има и газ. Всичките тези разходи Общината си ги спестява.
Николай КАПИТАНОВ
Добре, при това положение защо не вземем да отдадем и „Младост“?
Петко БОЙНОВСКИ
„Младост“ – там имаме предоставен с решение на Общинския съвет
на ОП „Спорт“ и те го стопанисват и управляват в момента. Този комплекс
е нов…
Николай КАПИТАНОВ
Имам предвид на частно дружество, не на ОП „Спорт“. Нали,
логиката…аз не виждам…
Петко БОЙНОВСКИ
Спортният комплекс в „Младост“…
Юлияна БОЕВА
От залата: ……… /н.р./

Христо АТАНАСОВ
Момент сега… Г-н Бойновски, слушам Ви…
Николай КАПИТАНОВ
Добре, един друг въпрос. Това нещо минало ли е на комисия
„Младежки дейности и спорт“, защото аз не се сещам да сме го
коментирали там.
Христо АТАНАСОВ
Да, мина и за това казах… Моето становище ви го казах в…
Николай КАПИТАНОВ
…по младежки дейности?...
Христо АТАНАСОВ
Не, по младежки дейности не е минало.
Николай КАПИТАНОВ
…по младежки дейности не е минало...
Христо АТАНАСОВ
Не, по младежки дейности не е минало. На собственост е минало.
Николай КАПИТАНОВ
Т.е. поредното решение, което прескача комисия, за да стигне до
следващата. Благодаря.
Христо АТАНАСОВ
Значи не, не прескача комисия, защо да прескача комисия?
Управление на собственост имаме.
Юлияна БОЕВА
Колеги, за…
Христо АТАНАСОВ
Г-жо Гърдева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Атанасов, исках аз думата.
Христо АТАНАСОВ
Ще Ви я дам след г-жа Гърдева.

Марица ГЪРДЕВА
Аз разбирам това, което г-н Капитанов се опитва да каже, но… Г-н
Капитанов, целият този комплекс има едни много големи разходи, които са
свързани и с почистването му, с поддръжката му, с това, че… Значи,
представете си от 08.00 ч. сутринта до вечерта там безплатно ще играят
деца, възрастни и т.н., съответно може да се сетите че там ще има и
отпадъци, ще има и почистване, ще има и харчене на консумативи и т.н.,
работна ръка ще трябва да бъде наета. Ако ние отдадем само заведението,
ще трябва община Варна да плаща за почистването, и за поддръжката, и за
работната ръка, която ще се занимава с поддръжката на целия този
комплекс. Аз също като г-н Атанасов съм на мнение, че условията, които
ние поставяме са крайно неизгодни спрямо бъдещи наематели и едва ли ще
има голям наплив от желаещи да се заемат с тази работа, нали… Може да
съм лош пророк, но опита ми сочи, че едва ли ще имаме желаещи за тази
тръжна процедура. Дано наистина, с г-н Атанасов да сме лоши пророци в
това отношение.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря Ви, г-жо Гърдева. Г-жо Боева,…
Юлияна БОЕВА
Да. Преценихме на комисия, че това е от една страна социална
функция изпълнява, и от друга страна икономически най-изгодния за
общината вариант.
Христо АТАНАСОВ
Заповядайте, г-н Ганев. Следваща заявка за г-н Златев.
Цончо ГАНЕВ
Между другото, искам да отбележа, че пропускате факта, че спорта
не е само в светлата част на деня, ами и вечер, защото футболните игрища
са платени и се използват предимно вечер до много късни часове. Колкото
и абсурдно да звучи на някои - след осем, до десет, до единадесет има
футболни мачове. Хората след работа отиват да спортуват, което
автоматично значи, че този комплекс няма да е безплатен за една голяма
част от потребителите на комплекса. Но това е само част от нещата и
надали ще е чак такава липсата на инвеститор за там. А аз искам да
попитам администрацията какво се случва с паркинга, който е към
спортния комплекс, защото цялата инфраструктура в района е
изключително натоварена по отношение на хората, които трябва да
паркират. В тази връзка, в началото на годината, на 16-ти януари съм задал
въпрос и съм питал за съседния блок, в който общината просто може да
реши проблема за над 30 коли как да паркират, като трябваше да се бутнат

няколко бетонни блокчета, но оттогава само онзи ден получих отговор, в
който се препраща 9 месеца по-късно към районната администрация да
издири документи за собственост на инфраструктурата. Питането ми към
вас е конкретно: какво се случва с паркинга към комплекса, кой ще събира
/защото там има паркинг/, незнам дали колегите тука дали знаят има
паркинг, който допреди да се направи ремонта, се използваше от
живущите, плащаше се. Сега в момента има битка кой да си слага колата
там. Затова интересен е този момент кой ще събира таксите от паркинга.
Христо АТАНАСОВ
Веднага ще Ви отговоря на този въпрос. Паркинга е даден на
управление на „Паркинги и синя зона“. Г-н Златев, заповядайте. Няма да
има битка.
Мартин ЗЛАТЕВ
Г-н председател, г-н Бойновски, за да взема аз решение как да
гласувам, бих искал да се извадят всички справки относно спортния
комплекс какви печалби има при тази дейност, която в момента върши в
„Младост“. Т.е. за натоварването от 06.00 ч. до 11.00 ч. до 10.00 ч. мисля,
че беше. Обяснявам защо. В момента имат следното положение. Футболни
отбори /това ви го казвам от опит/ в „Аспарухово“, футболни отбори
тренират малки деца, треньорите получават възнаграждение от родителите
върху общинска собственост, която е безплатна. Това е в момента. Сега,
точно часовете - има си разбивка при часовете, дават се в кметството, но
треньорите са платени. Т.е. родителите си плащат на треньорите, а пък
получават безплатно общинска собственост. В тази връзка ние даваме на
някой нещо, който ще получава определено. Имайте предвид, че пускайки
такива отбори да тренират, той ще получава допълнителни средства. Така
че, това което казваме кой е луд и т.н… Няма луд тук, който ще вземе този
спорт и игрища. Има начин как да изкара определени финансови средства с рекламите ли ще бъде, каквото и да е…и с треньорите по футбол. Това
искам да кажа – за мене отдаването му под наем е правилно да бъде само
за заведението. Останалата част да си остане на дружеството, което е и да
се стопанисва от него. Така или иначе, той е 5 години гаранционен. Факт.
Нали е така? Значи, пет години там не трябва да има освен почистване, не
би трябвало да има абсолютно нищо. Ако са на загуба примерно в
„Аспарухово“, няма заведение и плаща се ток, консумативи, плащат се и
заплати. Затова искам да знам дали примерно спортният комплекс в
Аспарухово с две игрища - волейбол и баскетбол, дали е на загуба, тъй
като вечерно време определено там от шест до десет всичко е заето. И
двете игрища са заети. Няма място за… да запиша.
От залата: ……… /н.р./

Мартин ЗЛАТЕВ
Къде? А, за „Аспарухово“ – там…
От залата: ……… /н.р./
Мартин ЗЛАТЕВ
А, за „Аспарухово“ – там…
От залата: ……… /н.р./
Мартин ЗЛАТЕВ
Извинявам се, тука пропуска… не, не… просто за осветлението в
момента… Осветление няма, така ли?
От залата: ……… /н.р./
Петко БОЙНОВСКИ
Значи, общинското предприятие извършва… Да, не общинско
търговско дружество стопанисва и управлява обектите, за да има някакъв
ред и организация там.
Мартин ЗЛАТЕВ
Финансовите средства стигат ли, за да може да се издържа… Това ми
беше въпроса.
Петко БОЙНОВСКИ
Значи, анализите, които сме правили преди да възложат…
От залата: ……… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Въпроса на г-н Златев аз го разбрах дали приходите от обекта
покриват разходите за издръжката му, нищо повече.
Петко БОЙНОВСКИ
На този в „Аспарухово“ ли? Не.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Петко БОЙНОВСКИ
Не.

Тодор БАЛАБАНОВ
С две думи, образно казано е…
Петко БОЙНОВСКИ
В пъти са по-малки от разходите…
Тодор БАЛАБАНОВ
…на загуба, нямам предвид търговска загуба.
Петко БОЙНОВСКИ
…общинско предприятие, за там не говорим.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, да. Благодаря Ви. Г-н Пейчев, желаете ли да допълните? Не.
Няма други заявки за изказване, колеги. Режим на гласуване.

382-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20017282ВН/11.09.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел V „Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които
община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и
вещи – общинска собственост“, с недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“, представляващ
Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана
на 24-ти м.р на гр. Варна, разположен в поземлен имот с идентификатор
10135.2554.158 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и четири.сто петдесет и осем), целият с площ от 8 353 (осем
хиляди триста петдесет и три) кв.м, ведно със сграда на един етаж със
смесено предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто петдесет и
осем.едно) и застроена площ от 607 (шестстотин и седем) кв.м, предмет на
Акт за общинска собственост № 10449/15.07.2020 г.
382-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
Кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№

РД20017282ВН/11.09.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на
Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за срок от 10
(десет) години, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“, представляващ
Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24-ти
м.р на гр. Варна, разположен в поземлен имот с идентификатор
10135.2554.158 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и четири.сто петдесет и осем), целият с площ от 8 353 (осем
хиляди триста петдесет и три) кв.м, ведно със сграда на един етаж със
смесено предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто петдесет и
осем.едно) и застроена площ от 607 (шестстотин и седем) кв.м, предмет на
Акт за общинска собственост № 10449/ 15.07.2020 г., при стартова месечна
наемна цена в размер на 3 000 (три хиляди) лева, без включен ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1.Изискване към кандидатите:
1.1 Предназначението на обекта да бъде запазено – „Спортен
комплекс“;
1.2. Да развиват дейност в пропагандирането на спорта сред
обществото и децата, подпомагат практикуването му на клубно ниво,
организират и администрират спортни състезания и участват в тях и са
изграждали и стопанисвали спортни обекти;
1.3. Инвестиционни намерения, свързани с ползването на обекта,
доказвани с предоставяне на съответните документи и фактури за
извършена дейност;
1.4. Да поема всички разходи, свързани с поддръжката,
благоустрояването, експлоатацията и охраната на обекта;
1.5. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти,
рехабилитации, реконструкции, преустройства и подобрения в имота,
които след прекратяване на договора за наем, остават в собственост на
наемодателя.
1.6. Да поема всички разноски за виновно причинени от него вреди
на обекта.
1.7. Да ползва имота според предназначението и да спазва всички
нормативни изисквания свързани с поддръжката, благоустрояването,
експлоатацията и охраната му.
1.8. Да поеме всички отговорностите, свързани с изискванията на
нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и
други общински и държавни институции, по отношение дейността на
обекта и изисканията за безопасност при ползването му.

2. Критерии за оценка на предложенията:
Критерии за оценка на предложенията на участниците и начин на
определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически найизгодно предложение, като класирането да се извърши на база следните
критерии:
П1 – предложена от участника крайна цена в лева – тегловен
коефициент – 30 %;
П2 – показател за наетия персонал в обекта – тегловен коефициент –
10 %;
П3 – подобрения и инвестиции – тегловен коефициент – 30 %;
П4 – опит на кандидата и добра търговска репутация - тегловен
коефициент – 15 %;
П5 – идеен проект за сграда и бистро с визуализация – тегловен
коефициент – 15 %.
Комплексната оценка на офертата на участника се изчислява по
формулата:
Оценяването се извършва по формулата:
КО = П1х30% + П2х10% + П3х30% + П4х15+ П5х15
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички
показатели в методиката:
П1 – предложената цена – П1=(П1I/П1max)х30, като П1I е
предложената крайна цена съгласно ценовото предложение на съответния
кандидат, а П1max е максимално предложената цена;
П2 – численост на наетия персонал в обекта – П2=(П2I/П2max)х10,
като П2I е предложението на кандидата за нает персонал, а П2max е
максималния предложен брой нает персонал;
П3 – подобрения и инвестиции – П3=(П3I/П3max)х30, като П3I е
предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П3max е
максималната предложена сума за подобрения инвестиции;
П4 – /договори, референции и отзиви за добро изпълнение на
мероприятия, състезания, участия и други по т. 1.2 – 15 т.; добро
изпълнение на ангажименти по т. 1.2 без референции и отзиви – 5 т./;
П5 – /обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна
концепция – 9 т.; функционални изисквания: изпълнение на основната
функция на сградата и бистрото – 2 т.; качествени изисквания –
технологична изпълнимост на проекта, вид на предложените материали,
съответствие с с нормативните изисквания – 4 т./;
Уточнения:
П1 - парична сума в лева, която не може да бъде по-малка от
определената начална конкурсна цена;
П2 – показател за постоянно наетия персонал – предложения брой се
доказва с представени сключени трудови договори, вписани в НАП до 45
дни след сключване на договора за наем;

П3 – паричната сума предвидена в инвестиционния проект, доказва
се с предоставяне на съответните документи и фактури за извършена
дейност;
П4 – доказва се с копие на договори, референции и отзиви за добро
изпълнение;
П5 – доказва се с идеен проект за оборудване и обзавеждане на
сградата и бистрото, със съответните сертификати за ползваните
материали и настилки.
3. Право на участие в публично оповестения конкурс имат
еднолични търговци и юридически лица.
4. За участие в публично оповестения конкурс са необходими
следните документи:
4.1. заявление по образец за участие в публично оповестения
конкурс;
4.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от
участника);
4.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
4.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с
конкурсните условия;
4.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
4.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в конкурса;
4.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 600 лева, без
включен ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
4.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 300 лева, с включен ДДС, платими по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
4.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са
необходими такива;
4.10. Писмена оферта по образец.
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се
допускат.

Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс
до датата за подаване на конкурсните документи.
Не могат да се поставят цени и да се събират такси за ползването на:
- игрището за волейбол;
- игрището за баскетбол;
- детския кът и детската площадка;
- фитнеса на открито;
- пешеходните алеи и зоните за отдих между тях.
В часовия диапазон 08:00 – 18:00 часа от понеделник до петък се
ползва безплатно от желаещите и футболното игрище.
Наемателят предоставя безплатно Спортния комплекс при
провеждане на спортни мероприятия от община Варна.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със
спечелилия участник.
Резултати от гласуването: за – 30; против – 6; въздържали се – 4;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, имате думата.
Юлияна БОЕВА
Така. Следваща точка е относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на
публичен търг за продажба на движими вещи – леки автомобили, на което
ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Ако няма, режим на гласуване.

383-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел VIII „ Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в
Община Варна ще се проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал.

1 от ЗОС и НРПУРОИ - публичен търг или публично оповестен
конкурс“: със следните движими вещи:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ;
2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ
383-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета
на Община Варна с рег. № РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими
оценители на машини, съоръжения и оборудване, във връзка с провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба на движимите вещи, както
следва:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ - 700,00 лв.;
2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ - 1 500,00 лв.;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ - 6 900,00 лв.
Пазарните стойности са без включен Данък добавена стойност.
383-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. №
РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи леки автомобили, представляващи:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ, рама №
WF0FXXGBBFPD07435 - 700,00 лв.;
2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ, рама №
WAUZZZ4AZNN066098 - 1 500,00 лв.;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ, рама №
XMGDE33WS0H006450 - 6 900,00 лв.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена, както следва:
1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ, рама №
WF0FXXGBBFPD07435 - 700,00 лв.;
2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ, рама №
WAUZZZ4AZNN066098- 1 500,00 лв.;
3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ, рама №
XMGDE33WS0H006450- 6 900,00 лв.
Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена съответстваща
на всеки от автомобилите.

Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговии и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта
тръжни документи;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от
участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от
името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
6/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на вещите;
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесени депозити, платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД - клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник, съгласно Закона за задълженията и договорите.
Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 11;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, следващите две предложения са анблок.
Юлияна БОЕВА
(4) Относно допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване
действието на договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и Анекс № 1 към
същия, сключен между Община Варна и ОДГ № 24 „Иглика“ и
предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина № 23
„Иглика“, имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ № 5, на което ПК
„Собственост и стопанство“ даде положително становище.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и предоставяне
безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, имот, находящ се в гр.
Варна, ул. „Кракра“ № 2, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, заповядайте. Режим на гласуване. Необходимо е
квалифицирано мнозинство, колеги от 34 гласа за приемане на настоящите
две решения за детската градина и предоставянето на имот на Висшия
съдебен съвет. А, то е управление, извинявам се, обикновено мнозинство.

384-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот
публична - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“
№ 5, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2575.453 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
пет.четиристотин петдесет и три) с площ от 3 325 (три хиляди триста
двадесет и пет) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2575.453.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
пет.четиристотин петдесет и три.едно), със застроена площ от 355 (триста
петдесет и пет) кв.м; етажност – 2 етажа; година на построяване 2014 г.;
сграда с идентификатор 10135.2575.453.5 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.четиристотин петдесет и
три.пет), със застроена площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м,

етажност – 2 етажа; година на построяване 2019 г., предмет на Акт за
публична общинска собственост № 10440/26.06.2020 г.
384-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Раздел IV, чл. 2 „б“ от договор
рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна
прекратява действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и
Анекс № 1 към същия от 24.08.2015 г., сключен между Община Варна и
ОДГ № 24 „Иглика“ за безвъзмездно управление на недвижим имот,
находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. „Албатрос“ № 5, представляващ
УПИ I – детско заведение, със застроена площ от 3 234 (три хиляди двеста
тридесет и четири) кв.м и сгради: едноетажна сграда със застроена площ от
538 (петстотин тридесет и осем) кв.м и едноетажна сграда със застроена
площ от 344 (триста четиридесет и четири) кв.м.
384-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. №
РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Детска градина № 23
„Иглика”, БУЛСТАТ 000081116, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, кв. Виница, ул. „Албатрос“ № 5, представлявана от Директор,
имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Албатрос“ № 5, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2575.453 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.четиристотин петдесет и три) с площ от 3 325 (три хиляди
триста двадесет и пет) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2575.453.1
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
пет.четиристотин петдесет и три.едно) със застроена площ от 355 (триста
петдесет и пет) кв.м; етажност – 2 етажа; година на построяване 2014 г.;
сграда с идентификатор 10135.2575.453.5 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.четиристотин петдесет и
три.пет) със застроена площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м,
етажност – 2 етажа; година на построяване 2019 г., предмет на Акт за
публична общинска собственост № 10440/26.06.2020 г.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което
е предоставен за управление.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

385-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20013645ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот –
публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор
10135.1503.498.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
три.четиристотин деветдесет и осем.едно), находящи се в гр. Варна, район
Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2, вид собственост - общинска
публична, функционално предназначение - заведение за социални грижи,
брой етажи 3, застроена площ 407 (четиристотин и седем) кв. м, предмет на
Акт за общинска собственост № 5345/12.11.2008 г.
385-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20013645ВН001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на Висш съдебен
съвет, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на
Окръжна прокуратура – Варна за безвъзмездно управление, недвижим
имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с
идентификатор 10135.1503.498.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем.едно), находяща се в гр.
Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2, вид собственост общинска публична, функционално предназначение - заведение за
социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 407 (четиристотин и седем)
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5345/12.11.2008 г., за
срок от 10 (десет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което
е предоставен за управление.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*

Г-жо Боева, заповядайте за следващите две, които вече са
безвъзмездно, не е необходимо квалифицирано мнозинство.
Юлияна БОЕВА
(6) Относно допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в с. Звездица, ул.
„Феникс“ № 52 в полза на Народно читалище „Димо Цанков 1927“, на
което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
(7) относно допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Преслав“ № 53 в полза на Фондация „Социалната чайна“, на което ПК
„Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Няма мнения. Режим на гласуване.

386-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20009841ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за
които в Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право на
ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ –
публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на
публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на
Общински съвет – Варна за лица определени със закон“ с недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ №
52, кв. 3, представляващ сграда – библиотека със застроена площ от 75
(седемдесет и пет) кв.м и сграда склад – тоалет със застроена площ от
10,70 (десет цяло и седемдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 3304/09.09.2005 г.
386-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20009841ВН001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно
право на ползване на Народно читалище „Димо Цанков 1927“, върху
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица,

ул. „Феникс“ № 52, кв. 3, представляващ сграда – библиотека със
застроена площ от 75 (седемдесет и пет) кв.м и сграда склад – тоалет със
застроена площ от 10,70 (десет цяло и седемдесет стотни) кв.м, предмет на
Акт за общинска собственост № 3304/09.09.2005 г., за срок от 5 (пет)
години.
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи,
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху част от гореописания имот, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.

387-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на ПК „Собственост и
стопанство“ при Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: „Допълва
раздел ХV „Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за
които в Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право на
ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ –
публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на
публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на
Общински съвет – Варна за лица определени със закон“ с недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав“ № 53,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1506.631.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
шест.шестстотин тридесет и едно.едно.едно), етаж първи, със застроена
площ от 128 (сто двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 6355/13.04.2011 г., вписан в Службата по вписванията при
Агенция по вписванията на 15.04.2011 г., том XXI, Акт №131, вх. регистър
7472, дело 4454.
387-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на ПК „Собственост и стопанство“ при Общински съвет –
Варна, Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на

ползване на ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА“, ЕИК 206177486,
със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, ул.“Преслав“ №
53, представлявано от Мирослава Милева - управител, върху недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
“Преслав“ № 53, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.1506.631.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и шест.шестстотин тридесет и едно.едно.едно), етаж първи, със
застроена площ от 128 (сто двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 6355/13.04.2011 г., вписан по надлежния ред в
Службата по вписванията при Агенция по вписванията.
Правото на ползване върху описания имот се учредява за срок от 5
(пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 6;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Г-жо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Осма точка относно допълване на „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на
решение за разкриване на пенсионерски клуб в помещение, разположено в
сграда с идентификатор 30947.501.321.1, с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52,
на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Няма мнения. Режим на гласуване.
Необходимо е квалифицирано мнозинство от 34 гласа, за да разкрием този
пенсионерски клуб. Проверено е, номера е 52.

388-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община
Варна с рег. № РД20016627ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за
които Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на
ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, с
помещение разположено в сграда с идентификатор 30497.501.321.1, с.

Звездица, ул. „Феникс“ № 52, предмет на Акт за общинска собственост
№ 10408/26.06.2020 г.
388-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ, във
връзка с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете за
пенсионери в Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна
с рег. № РД20016627ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна разкрива
пенсионерски клуб в помещение, разположено в сграда идентификатор
30497.501.321.1
Гореописаните помещения се предоставят на дирекция „Социални
дейности“ при Община Варна за безвъзмездно ползване, за нуждите на
пенсионерската организация на територията на Община Варна.
Издръжката на пенсионерския клуб да бъде в рамките на утвърдения
бюджет за 2020 г. на Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и
други”, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
Упълномощава Директора на дирекция „Социални дейности“ да
упълномощи длъжностно лице – отговорник на обзавеждането и
оборудването на пенсионерския клуб, както и опазването на
предоставената общинска собственост.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Мария Тодорова – „за“
Юлияна БОЕВА
Следваща точка относно даване на съгласие „Градски транспорт“
ЕАД да предостави на ОП „Транспорт и автоматизирана система за
регулиране на уличното движение“ за временно ползване помещение,
находящо се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ 48, на което ПК
„Собственост и стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Няма мнения. Режим на гласуване.

389-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писма от Злати
Златев – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОС20000482ВН/29.07.2020 г. и Жельо Алексиев – Председател на Съвета

на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000482ВН002ВН/25.08.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на „Градски
транспорт“ ЕАД да предостави на общинско предприятие „Транспорт и
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ за
временно ползване едно помещение в сграда с идентификатор
10135.3513.458.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
тринадесет.четиристотин петдесет и осем.седем), находяща се в гр. Варна,
район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 48, брой етажи – един, застроена
площ 50 (петдесет) кв.м.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Анелия Клисарова – „за“
По отношение на решението за пенсионерския клуб в с. Звездица –
за протокола Мария Тодорова – „за“.
Г-жо Боева, заповядайте за последните две точки за
застрахователите.
Юлияна БОЕВА
(10) относно одобряване на застраховател на имуществото на
„Обреди“ ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде
положително становище.
(11) относно одобряване на застраховател на имуществото на
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД, на което ПК „Собственост и
стопанство“ даде положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, по отношение избора на застраховател. Г-н
Иванов, заповядайте.
Красен ИВАНОВ
Искам да се обърна към всички колеги, за да може да изчистим един
път завинаги въпроса с тези застрахователи, които ги избираме всяка
година, одобряваме и т.н.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да?
Красен ИВАНОВ
От колегата на едно от предните заседания беше направил две
предложения в тази връзка, да установим един модел. Значи, модела какъв

беше? Задължително три оферти. Това беше едното предложение, смятам
че се прие от всеки. Всяко предложение за…
Тодор БАЛАБАНОВ
Дадоха по три оферти, да.
Красен ИВАНОВ
По три оферти и смятам, че се прие. Второто обаче, което той го
каза, но не мисля че доста хора вникнаха в него беше и три оферти при
едно-единствено заявление. Задание, извинявам се.
Тодор БАЛАБАНОВ
При еднакво задание.
Красен ИВАНОВ
При еднакво задание, нали, защото е много лесно пак да
манипулираш едни три оферти, ако дадеш три различни задания пак ще
получиш три оферти, както ги прецениш, избираме най-ниската и сме така,
с чиста съвест, че сме гласували най-правилното решение. Затова едно
задание, три оферти.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах Ви. Аз даже ще помоля…
Красен ИВАНОВ
Ако го приемем един път завинаги…
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз даже ще помоля на следващото заседание, защото
Красен ИВАНОВ
…ще спестим доста приказки при тези условия…
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбирам Ви прекрасно, да, и го приемам това нещо като теза.
Молбата ми е по-скоро на следващото заседание на комисия по
собственост да го вземете като нарочно решение, за да могат да уведомят
управителите на… защото в момента няма как да допълним това, тъй като
не са всички дружества. Да.
Други мнения, колеги, по темата? Не виждам. Режим на гласуване.

390-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от
Елица Ботева – Управител на „Обреди“ ЕООД с рег. №
ОС20000462ВН/23.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания
от дружеството застраховател – застрахователна компания „АСЕТ
ИНШУРАНС“ АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка
на сградите имуществото на дружеството.

391-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писма от
Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и
спорта“ ЕАД с рег. № ОС20000318ВН/19.05.2020 г. и рег. №
ОС20000528ВН/17.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания
от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц България“, и дава съгласие
за сключване на договор за застраховка на имуществото на дружеството.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 9;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Генадий Атанасов – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Боева.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие” относно:
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна”
за ярки постижения в областта на културата.
(2) – именуване на улици находящи се в селищни образувания
„Телевизионна кула“, „Акчелар“ и „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“, район „Приморски“, гр. Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще си позволя да я докладвам, тъй като председателят на комисията
днес отсъства от заседанието. Предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие“. Г-жо Гърдева, ще Ви дам възможност.
Първото предложение е относно присъждане на Голяма награда
„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата.
Уважаеми колеги, това е мой пропуск от предходното заседание. Не ми
бяха предоставени просто абсолютно всички материали за изчитане. Но
искам да каже, че тъй като се завъртяха разни тези в пространството, че
трябвало на 15-ти август да ги връчим тези награди, традиционно те се
връчват в навечерието на 24-ти май. Тази година поради пандемията бе
отложена церемонията, като се очаква тя да е насрочена за 1-ви ноември за
Деня на будителите, така че не сме закъснели и с днешното си решение да
удостоим избраните.
Голяма награда „Варна”:
Петър Тодоров – за ярки постижения и принос в изследването и
съхраняването на паметта за културата на Варна в 8-томната поредица
„Енциклопедия Варна“ на изд. „Морски свят“. За „Енциклопедия Варна.
Театър“, 2019 г., първо подобно издание в България, посветено на
сценичните изкуства в нашия град.
І. Литература - Валентин Димитров – за книгите му „Най-доброто от
най-добрите. Антология на съвременния рускоезичен афоризъм“ и
„Афористичен тандем“ (със сръбския писател Александър Чотрич).
ІІ. Изобразителни изкуства - Венелин Иванов – за уникалните
проекти и дръзновените идеи като художник, който налага високи
художествени стойности в изобразителното изкуство.
ІІІ. Театър - Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” –
ТМПЦ - Варна - за постановъчен екип, изпълнители и актьорски състав и
художествените достойнства на спектакъла „Само за жени“ от Дарио Фо;

Стоян Стоянов – за ярко актьорско постижение в ролята му на
Лисугера в спектакъла за възрастни „Лисугерът“ по Сл. Мрожек,
за дълбоко проникване във философията на образа и човещина в
детайлите, които даряват сценичен живот на литературния герой.
ІV. Музика - Няма номинации.
V. Опера (изпълнителско изкуство) - Екипът на Държавна опера към
ТМПЦ – Варна – за постановъчен екип и изпълнители - симфоничен
оркестър, солисти, хор и балет на Държавна опера – Варна и за високите
художествени постижения на мащабната постановка „Княз Игор“ - опера в
4 действия и пролог от Александър Бородин.
VІ. Танц - Няма номинации.
VІІ. Кино - Мариета Бобева – режисьор и ръководител на РТВЦВарна за реализиране на телевизионната поредица „Опера на открито“ и
принос в представянето на варненските културни институти, събития и
личности в националния телевизионен ефир.
VІІІ. Архитектура - Няма номинации.
IХ. Журналистика - Екипът на БНР - Радио Варна – за оригиналния
замисъл да отбележи 85-годишнина на обществената медия през 2019
година с 85 специални събития, ориентирани към цялата варненска
общественост. За високите професионални критерии и отстояване на
собствен стил през годините, за приемствеността между традиция и
съвременност,
разширяването
на
младежката
аудитория
и
последователното отношение към културата на Варна.
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.
Имате думата по отношение на така изчетените от мен номинации.
Положително становище на ПК „Култура и духовно развитие“.
Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

392-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и чл. 6, ал. 8
от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в
областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от
7 май 2020 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и
награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2020
г. на следните творци и творчески колективи:

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:

Петър Тодоров – за ярки постижения и принос в изследването и
съхраняването на паметта за културата на Варна в 8-томната поредица
„Енциклопедия Варна“ на изд. „Морски свят“. За „Енциклопедия Варна.
Театър“, 2019 г., първо подобно издание в България, посветено на
сценичните изкуства в нашия град.
І. ЛИТЕРАТУРА
Валентин Димитров – за книгите му „Най-доброто от най-добрите.
Антология на съвременния рускоезичен афоризъм“ и „Афористичен
тандем“ (със сръбския писател Александър Чотрич).
ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Венелин Иванов – за уникалните проекти и дръзновените идеи като
художник, който налага високи художествени стойности в
изобразителното изкуство.
ІІІ. ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ Варна - за постановъчен екип, изпълнители и актьорски състав и
художествените достойнства на спектакъла „Само за жени“ от Дарио Фо.
Стоян Стоянов – за ярко актьорско постижение в ролята му на
Лисугера в спектакъла за възрастни „Лисугерът“ по Сл. Мрожек,
за дълбоко проникване във философията на образа и човещина в
детайлите, които даряват сценичен живот на литературния герой.
ІV. МУЗИКА
Няма номинации.
V. ОПЕРА
(изпълнителско изкуство).
Екипът на Държавна опера към ТМПЦ – Варна – за постановъчен
екип и изпълнители - симфоничен оркестър, солисти, хор и балет на
Държавна опера – Варна и за високите художествени постижения на
мащабната постановка „Княз Игор“ - опера в 4 действия и пролог от
Александър Бородин.
Няма номинации.

VІ. ТАНЦ

VІІ. КИНО
Мариета Бобева – режисьор и ръководител на РТВЦ-Варна за
реализиране на телевизионната поредица „Опера на открито“ и принос в
представянето на варненските културни институти, събития и личности в
националния телевизионен ефир.
VІІІ. АРХИТЕКТУРА
Няма номинации.
IХ. ЖУРНАЛИСТИКА
Екипът на БНР - Радио Варна – за оригиналния замисъл да
отбележи 85-годишнина на обществената медия през 2019 година с 85
специални събития, ориентирани към цялата варненска общественост. За
високите професионални критерии и отстояване на собствен стил през
годините, за приемствеността между традиция и съвременност,
разширяването на младежката аудитория и последователното отношение
към културата на Варна.
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 – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Гърдева, имате думата за процедура.
Марица ГЪРДЕВА
От името на групата на „ГЕРБ“ предлагам удължаване на работното
време до 19.00 ч.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 3; въздържали се – 2;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Второто предложение от ПК „Култура и духовно развитие“ по
отношение на именуване на няколко улици, първата находяща се в со

„Телевизионна кула“, район „Приморски“, гр. Варна; второто /вие ги имате
разпространени/ в со „Акчелар“, район „Приморски“, гр. Варна, съгласно
приложение към решението и третата е улици, находящи се в со
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, гр.
Варна, съгласно приложение към решението, което имате всички. Мнения
и съображения? Ако няма такива, режим на гласуване.

393-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от
Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на
територията на Община Варна и по предложение от Петя Проданова – кмет
на район „Приморски“ с рег. № РД20016863ПР-001ВН/04.09.2020 г.,
Общински съвет – Варна именува улици, находящи се в со
„Телевизионна кула“, район „Приморски“, гр. Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
393-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т.
3 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско
значение на територията на Община Варна и по предложение от Петя
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № РД20016863ПР001ВН/04.09.2020 г., Общински съвет – Варна именува улици, находящи
се в со „Акчелар“, район „Приморски“, гр. Варна, съгласно приложение
към настоящото решение.
393-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т.
3 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско
значение на територията на Община Варна и по предложение от Петя
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № РД20016863ПР001ВН/04.09.2020 г., Общински съвет – Варна именува улици, находящи
се в со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район
„Приморски“, гр. Варна, съгласно приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
ред.

Доц. Цветкова, заповядайте, преминаваме към точка пета от дневния

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Наука и образование” относно:
(1) – изменение и допълнение на „Статут за награда „Варна“ в
системата на предучилищното и училищното образование“.
(2) – приемане на „Статут за определяне на Годишни поименни
награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища
за постигнати високи резултати“.
(3) – приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Варна 2020 г. – 2021 г. и
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Варна за 2020 г.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“
Антоанета ЦВЕТКОВА
Проекти за решения за осмото заседание на Общински съвет – Варна
от ПК „Наука и образование“ изменение и допълнение на „Статут за
награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното
образование“, ПК „Наука и образование“ дава положително становище.
Гласуване в комисията: за – 8, против – 0, въздържали се – 0.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

394-5. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
Кмета на Община Варна с рег. № ОС20000382ВН/26.06.2020 г., Общински
съвет – Варна приема изменение и допълнение на Статут за награда
„Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование,
както следва:
В раздел II „Общи положения“, т. 5
думите „Диплом и материална награда за ученици“ се заменят с
„Диплом, нагръден знак и парична награда в размер на 1000 лв. за
ученици“;
В раздел IV „Процедура за номиниране“, т. 2
а) в т. 2.3 думите „Регионален инспекторат по образованието“ се
заменят с „Регионално управление на образованието“;

б) в т. 2.4 думите „Дирекция „Образование, младежки дейности и
спорт“ се заменят с „Дирекция „Образование и младежки дейности““;
в) т. 2.6 се заменя с „2.6 Обществени съвети към детски градини и
училища“;
г) предишна т. 2.6 става т. 2.7;
В раздел IV „Процедура за номиниране“, т. 4
а) в т. 4.2 думите „Дирекция „Образование, младежки дейности и
спорт“ се заменят с „Дирекция „Образование и младежки дейности““;
б) в т. 4.3 думите „Регионален инспекторат по образованието“ се
заменят с „Регионално управление на образованието“.
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 – 39; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Антоанета ЦВЕТКОВА
Относно приемане на „Статут за определяне на Годишни поименни
награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за
постигнати високи резултати“, ПК „Наука и образование“ дава
положително становище. Гласуване в комисията: за – 8, против – 0,
въздържали се – 0.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.

395-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № ОМД20000882ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Отменя статут за определяне на Годишни поименни награди на
Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за
постигнати високи резултати, приет с Решение № 639-5(№11)/19.09.2012 г.
на Общински съвет – Варна.
2. Приема статут за определяне на Годишни поименни награди
на Община Варна за студенти от варненските висши училища за
постигнати високи резултати, съгласно приложение към настоящото
решение.

Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Антоанета ЦВЕТКОВА
Трето, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Варна 2020 г. – 2021
г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Варна за 2020 г., ПК „Наука и образование“
дава положително становище. Гласуване в комисията: за – 8, против – 0,
въздържали се – 0.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване

396-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 197 от
Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 5 от Наредба
за приобщаващото образование и по предложение от Кмета на Община
Варна с рег. № ОС20000381ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – Варна
реши:
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Варна (2020-2021), съгласно
приложение № 1 към настоящото решение.
2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие, предварително съгласуван с Началника на Регионално
управление на образованието – Варна, съгласно приложение № 2 към
настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 2;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на доц. Цветкова. Преминаваме към т. 6 от дневния ред
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”. Проф.
Клисарова, имате думата, заповядайте.

VI.
По точка шеста 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.: Анелия Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Анелия КЛИРАСОВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, проекти за решения на
осмото заседание на Общински съвет – Варна от ПК „Здравеопазване“
относно отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани
за лечение. Комисията дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. Като към предложението
добавяме предварително изпълнение, за да можем по-бързо да осигурим
нуждаещите се.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

397-6. 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. № ЗК20001831ВН/23.09.2020 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 – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Станислав Иванов – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, проф. Клисарова.
Анелия КЛИСАРОВА
Относно неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на
граждани за лечение. Комисията дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.

398-6. 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. № ЗК20001831ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна не
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Анелия КЛИСАРОВА
Трето, относно отпускане на финансови средства за дейности и
изследвания по асистирана репродукция. Комисията дава положително
становище. Искам да добавя тук, че пак предлагаме да има едно
предварително изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.

399-6. 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. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 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 – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Анелия Клисарова – „за“.
Анелия КЛИСАРОВА
Благодаря. И относно неотпускане на финансови средства за
дейности и изследвания по асистирана репродукция. Комисията дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.

400-6. На основание чл. 21, ал. 1, 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. № ЗК20001832ВН/23.09.2020 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 – 31; против – 3; въздържали се – 6;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Анелия Клисарова – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на проф. Клисарова. Преминаваме към точка 7
Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и
жилищна политика”.

VII.
По точка седма 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 жизнени и комунално-битови потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на жизнени и комунално-битови потребности.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще си позволя да докладвам, предвид отсъствието на д-р Лидия
Маринова.
Първото предложение е относно отпускане на еднократни финансови
помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности,
като тук отново ви предлагам да допуснем предварително изпълнение. ПК
дава положително становище. Заповядайте, г-жо Николова.
Стела НИКОЛОВА
Колеги, както казах и на самата комисия, сумите които са отпуснати
този път са доста по-малки. Има суми от порядъка на 100-150 лв. помощ,
което в тези времена, знаете – не е особено голяма сума. Позволих си да
попитам представителя на администрацията дали са поискали
актуализация на бюджета в тази посока, защото сумата която остава до
края на годината е около двадесет и няколко хиляди, а заявленията, които
са постъпили тази година са три пъти повече отколкото предходната
година. Тъкмо чета информация от днес, че безработицата във Варна се
увеличава с два пункта в сравнение с миналата година за месец август. Ще
имаме сериозни проблеми и там. Просто исках да обърна внимание и на
Съвета, и да обърна внимание на колегите, че сумата която остава до края
на годината е малка и може би трябва администрацията да помисли в тази
посока. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Ще поискаме разчети евентуално за възможности за
повишаване на фонда.
Други мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на
гласуване.

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

401-7. 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.
№ РД20018064ВН/24.09.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комуналнобитови 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 – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Втората подточка е неотпускане на еднократни финансови помощи
за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности, съгласно
приложение към решението. ПК дава положително становище. Имате
думата, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.

402-7. 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.
№ РД20018064ВН/24.09.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комуналнобитови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото
решение.
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 12;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към следващата точка, „Разглеждане на предложение
от групата на „Демократична България“ за прекратяване правомощията на
председателя на общинския съвет. Процедурата изисква преди започване

на дебата аз да се отведа, затова давам възможност доктор Станев да заеме
мястото, за да мога, ако се налага да участвам пълноценно в дебата.

VIII.
По точка осма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на постъпилото искане с рег. №
ОС20000580ВН/29.09.2020 г. от група „ Демократична България“ относно
предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински
съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.
Докл.: Янко Станев – Зам.-Председател на ОбС
Янко СТАНЕВ
Уважаеми колеги, на основание чл. 7, ал. 3 от Правилника в
качеството ми на зам.-председател на Общински съвет, ще
председателствам заседанието в частта му за разглеждане на поставения
въпрос и провеждане на тайно гласуване във връзка с искане под еди-кой
си номер от група „Демократична България“ за предсрочно прекратяване
правомощията на председателя на Общинския съвет г-н Тодор Иванов
Балабанов.
Първото, което ще предложа преди да започнете дебата е да изберем
комисия. На основание чл. 24, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 24, ал. 1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет - Варна следва да бъде избрана комисия в състав от 5
души. Моля за вашите предложения за членове на комисията. Г-жа
Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Аз предлагам в комисията да влязат вносителите на предложението.
Янко СТАНЕВ
Е, моля Ви поименно. Аз не знам кой е вносителя на предложението.
Марица ГЪРДЕВА
Е, цялата група.
Янко СТАНЕВ
Цялата група „Да, България“… малко се съмнявам, че…
Марица ГЪРДЕВА
Защо? Не искат ли? Аз ги предлагам…
Янко СТАНЕВ
Не, не. Искам, искам…

Марица ГЪРДЕВА
Предлагам ги. Моля Ви се…
Янко СТАНЕВ
Така, в случая виждам г-жа Ангелова, г-жа Николова и г-н
Капитанов като Ваши предложения. Това е до тук. Разбрах. Три
предложения. Благодаря. Приемем ги единодушно. Г-жа Щериана, Вие
искахте ли? Или не?
Щериана ИВАНОВА
Не.
Янко СТАНЕВ
Добре. Друг? Други предложения? Колеги?
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ
От залата: Изцяло от опозицията да бъде комисията, г-н Станев.
Янко СТАНЕВ
Не съм много съгласен, но ще се подчиня на демокрацията. Няма
как. Други предложения, колеги? Още двама човека трябват. Да не
предлагам някой. По желание, моля.
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: Накрая да взема аз да вляза…
Янко СТАНЕВ
Г-н Балабанов, не може по правилник. Съжалявам. Господата от
„Възраждане“, да ви предлагам ли? А той го няма председателят. Избягал.
Добре. Ами… колеги, моля ви поне още две предложения… трябва да
променя. Пет души… правилника. Добре, ето юристът тук каза да
предложа себе си за член на комисията. Благодаря. Предлагам се.
Самопредлагам се. Сега ми се е паднало. Станал съм председател
временно. Така, още едно предложение. Г-н Ганев?
Цончо ГАНЕВ
От залата: Слушам Ви.
Янко СТАНЕВ
Заповядайте, предлагам Ви за член на комисията.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Отвод си правя.

Янко СТАНЕВ
Отвод? Добре. Колегите от БСП? Г-н Златев, имате ли предложения?
Г-н Къчев, извинявайте…
От залата: ………. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Много сложен стана въпросът. Добре, моля… Значи до тук сме
Николова, Капитанов, Ангелова и аз. Добре, колеги, позволявам си да
предложа още някой. Г-н Атанасов? Моля Ви се. Поне Вие не можете да
ми откажете. Зам.-председател сте. Добре. И г-н Атанасов. Благодаря.
Има пет предложения. Допълнителни предложения има ли? Няма. Колеги,
моля Ви, въпросът е сериозен. Г-н Капитанов, недейте си правете отвод.
Николай КАПИТАНОВ
Искам да върна жеста на г-жа Марица Гърдева и да я поканя в
комисията.
Янко СТАНЕВ
Не, не вижте сега, въпросът е много сериозен. Въпросът, който
поставихте, г-н Капитанов е много сериозен. Аз за трети път в историята
на този Общински съвет наблюдавам процедура по желание да бъде свален
от длъжност председателят на Общински съвет. Това е много сериозен и
много тежък въпрос. Аз не искам да го формализирам. И той не е
формален. Оставам настрани личното си мнение, че не чух това, което
исках да чуя при искането на една оставка, но го разглеждаме и г-н
председателят искаше веднага да се разгледа. Така е редно. Давайте. Така
че, хайде да не започваме с несериозни приказки. Предстои сериозен дебат.
Ако искате да правим дебат. Затова аз, г-н председателят, зам.председателят Атанасов и Вие да сме членове на комисията, предлагам.
Така, има ли други предложения?
Николай КАПИТАНОВ
От залата: Аз си правя отвод.
Янко СТАНЕВ
Добре, г-н Капитанов си прави отвод. Моля ви, концентрация. Моля
ви. Тогава предлагам другия г-н Атанасов. Зам.-председателят Атанасов.
Добре и дамите, които ще ни красят и ще ни контролират. Благодаря.
Значи предлагам състава на комисията – г-жа Николова, г-жа Ангелова, г-н
Станев, г-н Генадий Атанасов и г-н Христо Атанасов. Моля тези, които са
„за“ да гласуват. Не с ръка. На компютъра. Моля ви… съвсем почнахме да
я удряме през просото, предварително. Ами когато се внася такъв въпрос

без дебат, който да покаже дали бъркаме някъде или не, винаги ще бъдем
така – ще изглеждаме несериозни. Светлан Златев – „въздържал се“.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

403-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Варна, Общински съвет – Варна избира комисия в състав от 5 души, както
следва:
1. Мария Иванова Ангелова – Дойчева
2. Генадий Христов Атанасов
3. Стела Димитрова Николова
4. Янко Петров Станев
5. Христо Атанасов Атанасов
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Светлан Златев – „въздържал се“.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Колеги, избираме председател на комисията. Предлагам
г-жа Николова.
Стела НИКОЛОВА
От залата: Не съм съгласна.
Янко СТАНЕВ
Добре. Отвод. Предлагам г-жа Ангелова.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
От залата: Отвод.
Янко СТАНЕВ
Отвод. Еми, останахме ние. Тук от нас няма кой да се такова…
Предлагам г-н Христо Атанасов като юрист. Ние и без това ще ги броим
пред вас. Г-н Атанасов, ние нямаме право да си правим отводи, защото
гледаме сериозно на въпроса. Благодаря. Моля тези, които са съгласни г-н
Христо Атанасов да бъде председател на комисията да гласуват.

404-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Варна, Общински съвет – Варна избира за председател на комисията
избрана с Решение № 403-8(8)/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна Христо Атанасов Атанасов.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Янко СТАНЕВ
Уважаеми дами и господа, предлагам първо да проведем дебата. В
това време техническият персонал да подготви стаичката, урната,
бюлетините и след завършването на дебата да се премине към следващото
действие – гласуване. Моля, желаещи за откриване на дебата. Г-н
Балабанов, заповядайте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, аз изчетох
искането, предложението по-скоро на „Демократична България“, което бе
връчено в началото на днешното заседание. Бих казал, че е прекалено общо
съставено и от друга страна пък съм длъжен да отговоря на него. Поради
това каня вносителите или поне някой представител на вносителите да ми
даде конкретни данни по отношение на извършените от мен нарушения, за
да мога да стана и да отговоря на тях, както по-рано днес стана дума – не
точно заради вносителите, а заради хората, които ни гледат в момента – на
живо. Бих искал да чуя конкретните нарушения. Бъдете така добри да ми
ги посочите, за да мога да мога да упражня правото си на защита и
отговор.
Янко СТАНЕВ
Благодаря на г-н Балабанов. Г-н Капитанов, разбрах, заповядайте.
Николай КАПИТАНОВ
Преди да продължим, искам първо да задам един въпрос към
юристите. Според вас, редно ли е в момента да се провежда това, този
дебат след като в закона пише – на следващото заседание след входиране.
Диана СТЕФАНОВА
От залата: След внасяне.

Николай КАПИТАНОВ
Моля? …След внасяне, добре. Понеже сутринта имаше нещо,
което… Това беше акт, което представлява връчване, но ние официално не
сме го входирили, просто ме интересува чисто юридически дали в момента
е допустимо или това, което правим. Защото може да се окаже, че не е.
Диана СТЕФАНОВА
От залата: Допустимо е. Искането може и да е устно, но да е
мотивирано. Не е задължително да е внесено чрез деловодството, след като
е направено…
Николай КАПИТАНОВ
Не е ли в духа на закона идеята, че трябва да се подготви всеки,
включително и вие с тъмната стаичка; да може да бъде проведен един
дебат, обоснован и всяка страна да може да се подготви за него.
Янко СТАНЕВ
Ама вие ако сте искали оставката трябва вече да сте обосновани.
Значи, ако нещо правим… господин Балабанов
Николай КАПИТАНОВ
…аз питам дали е законово допустимо. Това ми е въпросът.
Нашето мнение, първо да обърна внимание на самото предложение
за искане на оставка на председателя на Общински съвет е внесено,
подписано от д-р Митковски, подкрепено от цялата група, като ние
считаме, че дори самата процедура в момента, обсъждането без да бъде
дадена възможност всички страни, не само ние и страната на г-н
Балабанов, а и останалите участници в този процес да се подготвят.
Считаме, че това е отново нарушение на Правилника на Общински съветВарна и също така самият факт, че се включва в средата на дневния ред, на
нас ни говори, че отново се случва нещо, което и преди сме наблюдавали,
т.е. от началото на конституиране на този Общински съвет ние на практика
изолираме гражданите от улицата. Тези претенции не са само наши.
Изолираме възможността на следващото събрание тук да присъстват и
граждани, които също имат своите забележки. Предвид ситуацията, нали…
тук сме подготвили кратко описание, защото пак считаме, че не е правилно
по този начин да се процедира, кратко описание на причините, поради
които ние пристъпихме към този краен акт. Едната от тези причини е
нередовното свикване на комисии. Факт, е че има комисии, които в
продължение на вече… тук виждам пред себе си една комисия, която 9
месеца не е свикана. Правилникът на Общински съвет, доколкото знам
гласи, че най-малкото през 6 месеца трябва да има такава комисия. Моля?

От залата: ………. /н.р./
Николай КАПИТАНОВ
Комисия архитектура. Свикана е на 04.февруари последно. Всъщност
свикана е два пъти – 29-ти януари след това на 04. февруари. Между
другото прави ни впечатление, че редица комисии се свикват на
границата…
От залата: ………. /н.р./
Николай КАПИТАНОВ
… точно за БКД ще си говорим в момента… свикват се на границата
на срока, в който трябва да бъдат свикани, т.е. в тримесечен срок. На 29-ти
януари е свикана комисия БКД, на 30-и юни… т.е. това са 5 месеца, не е
свиквана комисия. Проблемът в случая не е толкова, че не са свикани
комисии. Проблемът, е че тук имаме, образно казано, отказ от разглеждане
на проблеми, които хората постоянно представят. Не е въпрос на наше
желание дали искаме или не да участваме в комисия, но те трябва да се
случват регулярно и дори препоръката ни е да се случват по някакъв
график, който е предварително установен, защото имаме случаи, всеки
един от нас си им някакви графици, планове… все пак тук не са случайни
хора и те обикновено си имат нещо, което е доста по-дългосрочно от това
на следващия ден. Примерно днес в 7 ч. аз не съм подозирал, че ще съм
тук, но това е друга тема на разговор, но предвидимостта на тези комисии е
полезна за всички нас. Не само за мен лично или пък за който и да е. Всеки
един от нас трябва да знае в кой момент ще се случи следващата комисия и
следващата сесия по график. Европейските дейности – на 30-ти април, на
4-ти февруари, на 19-ти юни отново от 19-ти юни до сега нямаме вече,
повече от три месеца, свикване на сесия. Горе-долу регулярно се движат
комисиите по здравеопазване и по култура, както и по стопанство и
собственост и по финанси и бюджет. „Наука и образование“ – 28-ми
януари, 6-ти август. Значи това са пет месеца, в които образованието, в
период когато беше в тотален блокаж не е било обръщано внимание какво
се случва, т.е. те не са имали проблем в момент, в който имат огромни
проблеми. В този момент ние бяхме в дистанционно обучение. Всеки един
от вас има деца или някои по-възрастни може да имат и внуци, но това
беше огромен проблем, на който ние така или иначе не сме обръщали
внимание. Не значи, че ще го решим. Не значи, че зависи от нас, но
проблемът си е там и трябва да се обсъди. „Правна комисия“ въобще
отсъства. „Социални дейности“… специално за социални дейности искам
да обърна внимание, както и на здравната комисия, нали … по стечение на
обстоятелствата така се случи, че човек който познавам кандидатства там,
кандидатствал е миналата година, тази година втори път, ами човекът не

доживя да си получи нали средствата, които Общината му получава. Сега,
при положение, че той кандидатства от август месец миналата година, това
е друга тема, извън контекста, но просто искам да кажа, че има забавяне на
комисиите, на вземане на решения по темите, които са актуални към
момента. Комисията по транспорт - болна тема, на 30-и януари се събира
веднъж, след това имахме искане два пъти на повече от една трета от
комисията във връзка със състоянието на „Градски транспорт“, тя
всъщност беше свикнала след аварийното, извънредното заседание на 16ти април. На 28-и април беше свикана, като там единствено беше
представен отчет на г-н Златев за управлението, без решение. Т.е. от 30-и
януари до момента, т.е. от началото… от октомври-ноември месец
миналата година до сега тя има една единствена сесия. Комисия по
туризъм – на 5-ти февруари – един път. Туризъм тази година във Варна
очевидно не е имало проблеми. Сега това вероятно няма връзка с
увеличаването на безработицата в момента, която имайте предвид, че е
официалната безработица. Неофициално не е много ясно колко е. Комисия
ОВОС – свикана веднъж на 5-ти февруари, веднъж на 6-ти юли. Пет
месеца. Също така имахме и изрично искане за свикване, това всъщност
ние тогава не можахме да съберем съответната подкрепа, но имаше
огромен проблем свързан с Варненското езеро и то наистина си беше
проблем, в смисъл не е нещо, което ние сме го измислили. Научаваме от
медиите за информация, която всъщност касае здравето и живота на
варненци, а отделно от това се оказва, че по този начин ние помагаме за
провеждане на наказателно производство по „Натура 2000“ срещу
България, просто защото Варненско езеро в една част влиза в „Натура
2000“.
Искам да обърна внимание, че за осем сесии включвам днешната
имаме една, която е официалната първа, втората – която конституира
групи и комисии, т.е. това формално, това не са работни сесии. Ние ги
провеждаме, подписваме се, но това не е свършена работа.
Междувременно имаме две работни на 27-ми декември, между Коледа и
нова година, което си е особено отвсякъде и след това на 11-ти февруари гласуване на бюджета. На 16-ти април сесията беше извънредна във връзка
със състоянието на „Градски транспорт“, което всъщност пред мен постави
въпроса дали там не сме нарушавали по някакъв начин закона, защото
извънредната сесия реално, доколкото четох, аз сега не съм юрист и може
би ще ме оборите, но извънредната сесия се свиква за конкретни точки и тя
не отменя редовната. Така или иначе, тя беше отново на…, там на
границата на тези три месеца. На 13-ти и 14-ти април изведнъж изсипани
огромно количество точки, които просто претоварват без да имаме
възможност да ги осмислим. Това… между другото практиката да се
подава информация в последния момент, като казвам в последния момент
имахме случай на колежката й подават десет точки, които са с финансова

обосновка, проверка на бюджети, които трябва да ги разглежда буквално в
рамките на 12 часа, което е абсурд. На последната комисия през август,
понеже преди това вече бяхме повдигнали темата за ненавременното
уведомяване, дори ни се обаждаха да проверяват дали все пак ще дойдем,
защото ми се обадиха ден и половина преди самата сесия. При положение,
че Правилника на Общински съвет гласи – 48 часа предварително. Имайте
предвид, че това отново беше сесия, която е … тя е само 3-4 точки, които
са свързани с Награда Варна. Там на практика работа нямаше. Просто
дойдохме, за да гласуваме нещо, което после да отиде при господин кмета
и да раздадем награди. Сега, аз нямам нищо лично срещу тези хора, които
получават награди. Там ми направи едно особено впечатление, че
учителите не номинират това… във… в номинациите за учители в
училища – начални и средни, нямаше нито една номинация, което е пълен
абсурд. И затова между другото променяме в момента и статута на тези
награди, за да може да ги не учители, а хора, които са външни за тази
система, т.е. от училищните настоятелства. Всичко това означава, че до
момента, до днес ние сме имали една, две, три… Днес ни е четвъртата
работна сесия за 11 месеца. Сравнявайки с други общински съвети на нас
ни прави впечатление, че там има …сега примерно сещам се за два
варианта – за Силистра мисля, че и за Русе имаха такова потвърждение, те
имат ритмично свикване на сесия в определен ден, веднъж месечно без
значение какво се случва. И там няма този момент с натрупване на
информация. Между другото доколкото си спомням в едната, в единия от
тези общински съвети има решения поне две седмици предварително да
бъдат подадени документите, които се гласуват. При цялото ми уважение
всъщност получава се ситуация, при която ние сме принудени в рамките на
времето, в което нямаме дори възможност физически да се запознаем със
съответната информация, да реагираме. И се налага да гласуваме на сляпо.
В този момент възникват и конфликти, които реално може и да не се
получат, ако може да бъде изговорена тази тема. Разбира се, отново
минаваме на вариант коя комисия какво прави. Защо да съществува
комисия „Младежки дейности и спорт“, ако тя няма отношение към
младежките дейности и спорта… по темата. Или пък защо да съществува
комисия за градски транспорт, когато тя не участва в решения, които
касаят градския транспорт. Не е логично да се прескачат тези комисии
независимо, че крайната… това са хора, които общо-взето идеята им е да
навлязат в … да навлязат в дълбочина в проблемите на съответните
предприятия и въобще какъвто и да е проблема и да могат после да търсят
някакви решения, т.е. да предлагат някакви решения. А „Финанси и
бюджет“ и „Собственост и стопанство“ – тези, които казват дали е
изпълнимо или не е изпълнимо и казват да-може или не-не може, но ние не
е логично да прескачаме другата. Надявам се следващия път да има поне

съвместно…, защото това би било полезно според мен да има съвместно
действие на комисиите, т.е. когато има такъв проблем да са двете заедно.
Всъщност може би най-големият проблем, който аз лично виждам
към момента е недопускането на граждани в Общинския съвет, което те
всъщност по правилник и по закон са не просто допуснати, на тях им е
основно право да могат да участват в такива обсъждания. И имайте
предвид, сега някой може да ме обори, но аз имам чувството, че за 11
месеца съм чувал два пъти да говорят граждани в този общински съвет, т.е.
не поканени от нас, а просто някой, който е дошъл да вземе думата.
Единият път беше някаква жена - мисля, че за кучета и котки говореше.
Вторият път дали не беше г-н Христо Кирчев да ни поздрави в началото и
горе-долу това ми се изчерпва на мен спомени. Не е логично да бъде
затворен общинският съвет за граждани. Разберете. Не е въпрос на
желание, не просто искане. Аз не е целта просто да тръгна да се заяждам с
някой – ти не ми харесваш и т.н. Целта е хората да имат право на глас. Да
може да се чуе гласа и после ние да решим… ние сме избрани тук, за да
можем да вземаме решения, но преди да вземем решения ние трябва да
чуем гласа на тези хора.
Наистина се надявам от тук нататък материалите да бъдат
представени навреме в комисиите. Надявам се да не е всичко на веднъж, в
последния момент и ако направим ритмични тези сесии, няма да се наложи
да правим до 7 ч. вечерта или пък двудневни сесии. Общо-взето това е.
Благодаря.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря на г-н Капитанов. Само ще Ви помоля да прочетете
чл .7 от Правилника за работа на общинския съвет, т.като една забележка
имам към Вас – искането се поставя на първото заседание след
постъпването. Не пише на следващото, на по-следващото. Няма как да
тълкувате това, което са ви писали вчера като сте давали пресконференция,
защото оттогава е известно за какво става въпрос. Така, че на това
заседанието е юридически правилно поставено за разглеждане. И така се
прави с всички сериозни неща, които се поставям за решаване на
Общински съвет. Благодаря.
Давам думата първо на г-н Христо Атанасов. По заявките. Г-н
Балабанов, Вие накрая? Да. Да, записани сте всички.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председателстващ,
уважаеми колеги, чува ли се….?

уважаеми

Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ
От залата: Малко по-високо, ако можете.

г-н

председател,

Христо АТАНАСОВ
Ами толкова ми е гласът. Така, към колегата искам само едно
обръщение да направя, че всичко, което чувам е мнение, а не факти,
колега. А всичко, което виждам е гледна точка, не истина - това трябва да
си го запомните. От тук нататък ще ви кажа няколко неща, които са
свързани …
От залата:……….. /н.р./
Христо АТАНАСОВ
… е, нищо де…не мога да Ви кажа нещо ли? Така,
Янко СТАНЕВ
Моля, по-спокойно.
Христо АТАНАСОВ
Така. От тук нататък по отношение на нещата, които казахте ще
почна от Правната комисия, защото съм я председателствал в предния
мандат и този мандат само не мога да се сетя Вие сещате ли се кой входира
предложението просто да я има тази комисия? Вие ли бяхте? Някой от вас
ли беше?
Янко СТАНЕВ
Не, не… Знаем кой беше.
Христо АТАНАСОВ
Не, просто казвам. Питам дали е някой от вас, защото го казвате като
критика. По отношение на комисията по БКД, защото е спомената като
комисия, която не заседава често. Комисията заседава тогава когато има
внесени в нея материали – жалби и да Ви кажа, че аз съм всеки ден тук от
10 ч. и не е вярно, че не идват хора. Да, може тук в сесията да не идват, но
горе при мен, идват. Да не е всеки ден, но в седмицата два пъти. Така.
От залата:……….. /н.р./
Христо АТАНАСОВ
Диалог ли ще водим? Сега, за последната комисия само да Ви кажа,
че 14 отговора има изпратени до граждани. Осем върнати, неполучени, от
които да кажа ли на кого са? Г-жо Николова, да кажа ли до кого са? Ами
точно Вашите хора, които толкова много искаха отговорите… ето ги –
неполучени, върнати обратно.
От залата:……….. /н.р./

Христо АТАНАСОВ
Така, четири взети на ръка и четири непотърсени. Комисията в
своята работа досега е разгледала всички преписки, които са даже от
предния мандат останали и неразгледани. Без да казвам нищо лошо за
председателя, който е председателствал комисията предния мандат. В този
мандат комисията е разгледала всички преписки. Да, има три заседания.
Сега можеше да бъде четвъртото, но за съжаление дойдоха двама души,
които помолиха да изчакам техните жалби, за да мога да ги пусна и за да
може да им се отговори. Иначе преди тази сесия щеше да има четвърта
комисия. И тогава може би щях да вляза в златната среда от останалите.
Нали така горе-долу ги позиционирахте. Това приравняване на броя на
комисиите от свършената работа няма да го определям и да му давам
някакво определение, но това ако е за вас определящо колко са броя на
комисиите, а не свършената работа от комисията – това е много жалко.
Всеки един гражданин, който е потърсил контакт, говоря само за моята
комисия, всеки да стане и да си говори за своята. Всеки, който е потърсил
контакт и е искал по някакъв начин среща, я е получил в тази комисия и
няма някоя преписка, която да не е разгледана, да не е разгледана на
заседание или да не е върнат отговор. Независимо, че администрацията е
върнала отговор, ние връщаме още веднъж отговор. Независимо от начина,
по който може би други колеги водят по свой собствен начин, когато
постъпи преписка вместо да правим комисия и да препращам на
комисията, първо се взема отговор, после се свиква комисията,
администрацията е там с отговора за допълнителни въпроси. И когато има
критика аз ще я приема само когато е градивна. Няма неразгледана
преписка. В тази комисия. И когато казвате нещо, че девет месеца не е
нещо разглеждано, нямало е комисия – не е девет месеца. Вижте от кога са
комисиите.
Няма да се спирам по другите неща, защото за мен те са
несъстоятелни, но не напразно започнах с този цитат, който виждам, че
така възбуди някакво, някакви страсти във вас – за това, че простото
желание нещо да се направи или да се докаже и когато от другата страна се
поеме топката, така да се каже, и се каже хайде сега искате го да го
направим започвате, „ама сега не е дебата, не е нужно, трябва да се
подготвяме“. За какво да се подготвяте? Ето го. Готов е. Готов съм да
говоря по всяко едно от тези неща. По всяка една от преписките. Давайте
нещо по комисията. Иначе това е просто някакъв прах. Несъстоятелен.
Съжалявам наистина, че ви го казвам, но това е и неуважение към хората,
които си вършат работата. Ако имате нещо към мен, конкретно. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря на г-н Атанасов. Тони? Доц. Цветкова.

Антоанета ЦВЕТКОВА
Конкретно ще говоря към г-н Капитанов, защото е член на „Наука и
образование“. Ако Вие сте пропуснали заседанията остава във Ваш ущърб,
защото сте се и подписали. Тялом сте били там.
На 6 месеца се дава отчет към председателя на Общинския съвет
относно извършената работа в комисията. Към момента, към дата 28-ми
септември има проведени 6 заседания – на 18.12.2019 г., на 28.01.20202 г.,
на 24.04.2020 г. заседание на експертна комисия за Награда Варна в
сферата на науката и висшето образование. Бяхме в условията на
карантина и беше проведена онлайн. На 10-ти май отново сме имали
комисия, а Вие лично присъствахте на 26-ти юли, а казахте, че комисията е
била август. Имахте конкретно зададени въпроси по отношение на статута
за награди Варна в сферата на висшето и средното образование. Г-жа
Елена Кенарова Ви отговори абсолютно обстоятелствено, има протокол на
заседанието. Вие и в този случай изкривихте информацията какво Ви е
било обяснено. Ще Ви прочета и колко преписки са получени в комисията
– 70, от които 40 са разгледани, другите са изпратени по компетентност,
защо не всички преписки до комисията са били предмет и обект на
разглеждане на „Наука и образование“. Като тези 50 останали преписки са
изпратени до институции и граждани. Най-общо ще Ви кажа какви
решения се е вземало по отношение на „Наука и образование“. Приемане
на Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване на
деца от общински детски градини полудневни, целодневни, подготвителни
групи към училищата на територията на община Варна, приемане на
правилник за устройството и дейността на Центъра за личностно развитие
– център за кариерно ориентиране-Варна, присъждане на „Награда Варна“
в сферата на науката и висшето образование, присъждане на „Награда
Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование,
изменение и допълнение на Статут за Награда Варна в системата на
висшето образование, приемане на общинска стратегия за подкрепа на
личностно развитие на деца и ученици от община Варна 2020-2021 и
годишен план за дейностите в подкрепа на личностно развитие на деца и
ученици в община Варна.
С тази си дейност комисия „Наука и образование“ успя и стартира
успешно учебната година спрямо заповедите на Министъра на
образованието, Министъра на здравеопазването… така, че аз смятам като
председател на комисия по „Наука и образование“, че към момента
Дирекция „Наука и образование“, комисия „Наука и образование“ са си
свършили работата както трябва щом функционират всички учебни
заведения на територията на гр. Варна.

Янко СТАНЕВ
Благодаря, Тони. Г-жа… заповядайте, г-жа Ангелова. Реплика ли?
Защото не ми излиза. Няма значение. Хайде, вдигнахте ръка. Заповядайте.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Относно изложеното от г-н Капитанов… Чува ли се? Към г-н
Атанасов е репликата. Това са факти, т.като всичко като комисии беше
цитирано от г-н Атанасов. Безумно е да се твърди, че комисия архитектура,
която е заседавала точно два пъти – на 29-ти януари и на 4-ти февруари, за
един такъв голям град като Варна, няма преписки. Това мен …
От залата:……….. /н.р./
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
…за БКД… говоря това, че имаше реплика към г-н Капитанов, че
това не са факти, а факти… да, аз Вашите…
Христо АТАНАСОВ
От залата:……….. /н.р./
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
… и подчертахте, да и аз Ви отправям дуплика и продължавам с
комисията по архитектура.
Комисията по архитектура е заседавала точно два пъти. Малко е
съмнително и никой, който присъства в тази зала не може да повярва, че
няма събрали се преписки за период от почти повече от половин година. За
такъв един голям град като Варна. Мен лично, не можете да ме убедите в
това. Относно аргумента това как е обвързано с оставката на председателя
– съгласно Правилника, който вие, мнозинството си приехте – чл. 22:
„Комисиите разглеждат разпределените от председателя на Общински
съвет материали и документи и по разглежданите въпроси приемат
предложения, препоръки, подготвят становища и проекти на решения“.
Това е вашата задача.
Янко СТАНЕВ
Прочетете и чл. 23-ти, ако обичате.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Може ли да се изкажа и след това ще го прочета.
Относно ненавременното предоставяне на информациите и
документите по комисии. Несъстоятелно е да се твърди, че в рамките на
по-малко от 24 часа който и да е било капацитет в която и да е било област
може да се запознае обстойно със сериозните теми, които са представени.

Конкретно говоря за комисията по финанси и бюджет. От комисията по
собственост и стопанство, която се проведе на 23-и и 24-и от комисията по
собственост и стопанство на 24-и, която приключи в един без десет, бяха
трансферирани преписките за „Ученическо и столово хранене“ и за
Двореца на спорта за скромната сума от 2 млн. Не коментирам факта
доколко тези средства трябва или не трябва да се отпуснат, а говорим за
факта, че това се прав безкрайно експресно и непрозрачно. Т.е. всички
останали членове на комисията по финанси и бюджет при… в тяхната
поща това влиза в три без десет като материали. Относно другите
материали като седем допълнителни точки и една от които не маловажната
и днес дълго обсъждана за този лифт, влакче, развлекателно или както
искате, така го наречете. Не само тази точка, но и много други сериозни
като „Градски транспорт“, бяха включени в точка „Разни“ към материалите
в… на 23-ти в 4 и половина за комисия, която финанси и бюджет е на
следващия ден в 16 ч.
Янко СТАНЕВ
Защо не се записахте за изказване?
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Ако вие приемате, че това е сериозно…
Янко СТАНЕВ
…ами правите реплика върху цялостната…. Щеше да бъде приятно
отпред да Ви чуем.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Моля?
Янко СТАНЕВ
Това е изказване, което правите и то изказване цялостно… Нямам
нищо против, но трябваше от преди да застанете. Не Ви прекъсвам за това.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Има ли значение?
Янко СТАНЕВ
Има значение, защото имаше преди Вас хора, които са записани за
изказване
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
… след като ние сме вносители - ето, изказваме и аргументите1
поради които

Янко СТАНЕВ
…Понеже формализирате и аз формализирам. Вие правите изказване
в момента с продължителност 9 минути, а аз като председателстващ съм
нарушил Правилника, защото в Правилника пише колко точно
продължава. Запишете се за изказване поради сериозността на въпроса…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Добре, сега ще го прекъсна…
Янко СТАНЕВ
…всеки, който иска да се изкаже…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Щом имаме право да се изказваме…
Янко СТАНЕВ
Да, имам право като председателстващ…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Добре, няма проблем щом е така ето, приключвам и ще направя
искане за изказване, за да продължа това, което искам да кажа.
Янко СТАНЕВ
Няма проблеми.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Благодаря Ви.
Янко СТАНЕВ
Реплика, ако правим реплики, първо има други записани за реплики.
Аз предпочитам, т.като няма реплика по изказването на доц. Цветкова, аз
не чух такава реплика. Ами заповядайте. Пуснете тука да чуем. И ви моля
доколкото си спомням разглеждахме оставката на г-н Балабанов…
Николай КАПИТАНОВ
Да, това е много странно, защото ние изведнъж разговорът тръгна в
много различна посока и което е особено, но това тепърва ще го
обсъждаме.
Сега аз имам един въпрос…
Янко СТАНЕВ
От залата: ……….. /н.р./

Николай КАПИТАНОВ
… има шест срещи на комисия „Наука и образование“.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Да.
Николай КАПИТАНОВ
Сега, аз си признавам, че нямам слонска памет и понеже вярвам на
Община Варна и на Общинския съвет, влизам вътре и там се опитвам да
намеря къде са тези шест при положение, че имаме три протокола.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Значи, аз ги прочетох. Ето ги, има заседанията на експертната…
Николай КАПИТАНОВ
…експертната, аз какво общо имам с експертната. Аз нямам идея
дори, че съществува такава експертна…
Антоанета ЦВЕТКОВА
Това говори лошо за Вас, щом сте член на тази комисия.
Николай КАПИТАНОВ
Вижте, в коя експертна комисия?
Антоанета ЦВЕТКОВА
Към наука и образование.
Николай КАПИТАНОВ
Експертна комисия?
Антоанета ЦВЕТКОВА
Да.
Николай КАПИТАНОВ
Кога е заседавала тази комисия и как са ни поканили за нея?
Антоанета ЦВЕТКОВА
Така. Никой не може да Ви покани, защото не сте представител на
някои от образователните институции.
Николай КАПИТАНОВ
Т.е. не сме членове?

Антоанета ЦВЕТКОВА
Не сте членове, но материалите са …
Николай КАПИТАНОВ
Преди малко казахте, че сме…
Антоанета ЦВЕТКОВА
Не ме прекъсвайте. Ще Ви отговоря. Значи, всички материали
свързани с номинацията за „Награда Варна“ в средното и във висшето
образование се качват в пощата на общинските съветници. След това
тази… аз не съм я конституирала тази експертна комисия. В нея влизат
всички представители на научните организации на територията на гр.
Варна и това са 18 човека плюс още 5 човека от Дирекция „Образование“
Районно управление на образованието /РУО/. Това също влиза в
задълженията на експертната… Протокола беше качен, решенията… това
беше онлайн. Това също влиза в заседанията. Искам да Ви кажа по повод
на това, че не е заседавала. Каквото е влязло по ред и по неотложност тя си
е свършила работата.
Николай КАПИТАНОВ
Вижте, аз посочвам факти. Причината каква е, вие можете да бъде
обективна…
Янко СТАНЕВ
Вие можете да ги изговорите тези неща някъде другаде?
Николай КАПИТАНОВ
И аз не разбирам.
Янко СТАНЕВ
Този диалог…
Николай КАПИТАНОВ
Просто в един момент излиза, че съм пропуснал три сесии, три
комисии, извинявайте, които аз дори не знам, че са съществували…
Антоанета ЦВЕТКОВА
Добре, конкретно за последната…
Николай КАПИТАНОВ
Вие ме обвинявате за нещо, което реално…

Янко СТАНЕВ
Моля ви, колеги. Гледаме сериозен политически въпрос. Въпросът с
избора или оставката на председател на общински съвет е втория по
важност след въпроса за избор и оставка на кмет. Моля ви! Ако някой от
вас не съзнава за какво става въпрос… аз съм бил в тази зала и знам за
какво става въпрос. Става въпрос за живота на града. Хайде, концертираме
се. Стига! Не чувствате ли къде попадаме? Тези, които ни гледат какво си
мислят? Моля ви. Аргументи, казуси по две-три думи, за да може да
стане…. Ясно ми е всичко. И на тези, които гледат им е ясно, но ние трябва
да свършим тази работа. Днес.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Председателстващият е виновен за това, което става….
Янко СТАНЕВ
Така е. Ще си поискам оставката след гласуването на оставка на
господин Балабанов.
Цончо ГАНЕВ
От залата: Ако беше г-н Балабанов нямаше да става това, което
става в момента, защото Вие не ставате за тази работа…. И допускате
конфликти, защото сте пристрастен…
Янко СТАНЕВ
Най-добрите…най-добрата оценка, която мога да чуя в тази зала е
негативната оценка от Вас. Вие сте незаконно съществуващи партийни
съветници.
Цончо ГАНЕВ
От залата: … Вие си позволявате…
Янко СТАНЕВ
Незаконно сте. Незаконни. Благодаря. Г-жо Цветкова,
Цончо ГАНЕВ
От залата: ……. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Доц. Цветкова, имате ли нещо да добавите?
Цончо ГАНЕВ
От залата: С този тон - в къщи.

Янко СТАНЕВ
Много са изнервени, ама какво да направя. Така или иначе ще….
Цончо ГАНЕВ
От залата: ……. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Вярно ли изглежда така?
Антоанета ЦВЕКОВА
Готова съм, за да не превръщаме това в говорилня, ако някой има
претенции относно дейността на комисия „Наука и образование“ насреща
съм, ще дам отчет, в детайли заедно с протоколите относно дейността
Правилника, който определя какво влиза в правата и задълженията на
комисия „Наука и образование“. Ако искате ще го изчетем заедно, ако
нещо не сте разбрали.
Янко СТАНЕВ
Благодаря на доц. Цветкова.
Николай КАПИТАНОВ
Нямам нищо против. Искам да обърна внимание на факта, че са
проведени три комисии до момента…
Янко СТАНЕВ
Добре, казахте го.
Николай КАПИТАНОВ
… и това е. Така, че нека бъде отбелязано. Не са шест.
Между другото само да спомена нещо, защото така и така темата
върви в тази посока, точно преди два месеца бях обвинен в тази зала за
нещо, в последствие идваха и ми се извиняваха това, че аз съм трябвало да
получа отговор, който не съм бил получил. Така, че нещата не са винаги
толкова очевадни и все пак мисля, че трябва да си имаме уважението.
Янко СТАНЕВ
Никой не казва, че тук сме безгрешни ангелчета. Говоря, че тук
вършим сериозна работа, а за сериозната работа трябва да са сериозни
хората. И винаги съм приемал и Ваши, и други предложения, и всички
хора в тази зала, всички… с малки изключения са готови да приемат нещо,
което в момента не им харесва само и само да бъде добре за града. Никой
не може да ме убеди в обратното. Дуплики ще правим ли, г-н Атанасов?

Моля Ви само кратичко, защото след това имаме изказване от още
записани.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н председател, колеги,
г-н Капитанов, в потвърждение на това, което Ви казах като цитат в
началото сега Вие го казахте, под друга форма. По отношение само на
това, което споменахте за комисиите, затова аз казах, че ще говоря само за
моята комисия, нали. Не мога да ангажирам останалите. И второто, което
искам да кажа… „вашият правилник“?Вие също участвахте в
изработването. Няма как да е нашият. Вие също бяхте с нас. Вие бяхте с
нас, всички тук бяхте… на една маса бяхме и сме го направили заедно. Не
може да е нашият. Той е нашият, не вашият. Нашият е. И отговорността по
отношение на това в момента, което се иска като оставка - тя е и моя, като
председател на комисия, като зам.-председател на общинския съвет. Затова
казвам, че тя е наша и аз я приемам по същия начин, както Вие искате в
момента оставка на председателя и към мене, защото това е колективна
работа. Аз приемам, че Вие казвате, че и аз не съм си свършил работата,
затова го приемам и лично. И затова ви го казвам. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
Благодаря на г-н Атанасов. Г-жа Гърдева по ред на изказването.
Марица ГЪРДЕВА
Много внимателно слушах аргументите на г-н Капитанов и на
колежката след това. Тя, предполагам ще има още.
Колеги, един от основните аргументи, които вие изтъквате при
желанието си да получите оставката на г-н Балабанов е, че нямате време да
се запознавате с материалите за комисии и сесии. Нали така? Или…
Правилно ли съм разбрала?
От залата: ……… /н.р./
Марица ГЪРДЕВА
Несвоевременно. Добре. Колежке, имате ли навика да си гледате
имейла? Така…
От залата: ……… /н.р./
Марица ГЪРДЕВА
Ако имате навика да си гледате, колежке, имейла - всяка една
преписка, която влезе се изпраща до всички общински съветници и аз
понеже като по-прост общински съветник, не съм била кандидат за кмет,

обаче с вече доста сериозен стаж, имам навика да чета всеки един материал
и да се подготвям. Да, за моя радост не се налага да ми пишат това, което
ще кажа тук. Не чета, защото се готвя. Разбирам желанието на колегите от
„Демократична България“ да не се гледа днес тяхната, тяхната входирана
нали … молба, или как да го наречем, за оставката на г-н Балабанов,
защото искаха да превърнат цялото това нещо от един политически въпрос
в един политически цирк. Тук сигурно щеше да има плакати, оставка,
долу… Разбирам ви напълно – не сте подготвени за днес, но да искате
оставката на председателя на Общински съвет - Варна и да твърдите от
тук, че не сте имали време да се подготвите, е най-малкото гротескно.
Аргументите просто няма смисъл да ги коментираме. Те са повече от
гротески. След като вие, както и аз, както и всеки един колега общински
съветник получаваме всеки един материал на пощата си своевременно, вие
да нямате време – казвате не е имало комисия три месеца и за тези три
месеца вие нямахте време да се подготвите ли бе, колеги? И след това… на
след това отгоре…
Стела НИКОЛОВА
От залата: … в 12 през нощта…
Марица ГЪРДЕВА
… г-жо Николова това, че сте били неуспял кандидат за кмет не Ви
дава правото да се държите толкова невъзпитано и да ме прекъсвате докато
говоря, защото аз не Ви прекъсвам когато Вие говорите. Така, че хайде да
не взимате лош пример от колегите си и да се държите възпитано.
Благодаря Ви много.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря на г-жа Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Моля, заповядайте
Янко СТАНЕВ
Стела, нали имаш записано изказване?
Стела НИКОЛОВА
…имам… но имам реплика на г-жа Гърдева…
Марица ГЪРДЕВА
… е, аз затова ще поседя малко тук.

Стела НИКОЛОВА
Да, постойте.
Янко СТАНЕВ
А има ли отношение г-н Балабанов към въпроса? Да питам аз…
Стела НИКОЛОВА
… Ами тъй като групата на ГЕРБ желае да направи цирк и да не
говорим изобщо за г-н Балабанов, аз ще имам накрая изказване конкретно
за г-н Балабанов.
Но, към г-жа Гърдев – кой колко е обикновен си личи и хората го
виждат. Искам да Ви кажа, че за предходната сесия, която беше на 13-и и
14-и юли ние получавахме имейли и в 12 през нощта, и в 2 през нощта, и в
6 сутринта - 118 имейла в „Собственост и стопанство“ за 118 преписки. И
всичкото това нещо ние не го получаваме в рамките на 6 месеца, г-жо
Гърдева. Това е го обяснявам на Вас. Обяснявам го на зрителите, които ни
гледат, на гражданите. Ние го получаваме в рамките на 2-3 дни и ние не
можем да прегледаме всичкото това нещо в 12 през нощта или в 1 сутринта
и на следващия ден да отидем подготвени за комисия.
Марица ГЪРДЕВА
… г-жо Николова, говорите …
Стела НИКОЛОВА
…. Не се подигравайте…
Марица ГЪРДЕВА
… това са откровени неистини…
Стела НИКОЛОВА
… подигравайте с…
Янко СТАНЕВ
Моля ви.
Стела НИКОЛОВА
… с факти, които ние изнасяме…
Янко СТАНЕВ
…моля ви…
Стела НИКОЛОВА
… не се подигравайте. Не лъжете гражданите. Бъдете ….

Марица ГЪРДЕВА
… Мерете си приказките.
Стела НИКОЛОВА
…всичко, което сме казали, са факти.
Марица ГЪРДЕВА
…. думите са лъжа…
Стела НИКОЛОВА
… това са факти. Не сме излъгали нито за едно нещо, което сме
казали. Относно това, т.като г-н Атанасов го няма, съжалявам – това, което
той каза, че на неговите комисии има всеки път представител на
администрацията е вярно, защото аз съм член на неговите комисии…
Марица ГЪРДЕВА
… може ли аз да си дам дупликата… към г-н Атанасов…
Стела НИКОЛОВА
…. Не, ще си довърша, ще си довърша, г-жо Гърдева. Тогава Вие ще
говорите. Сега аз говоря.
Марица ГЪРДЕВА
… това не е изказване. Имахте реплика…
Стела НИКОЛОВА
Спрете г-жо Гърдева, да се из….
Марица ГЪРДЕВА
…имате реплика.
Стела НИКОЛОВА
Да, точно така. Продължавам.
Марица ГЪРДЕВА
Ама и на…
Стела НИКОЛОВА
Продължавам.
Янко СТАНЕВ
… г-жа Николова…

Марица ГЪРДЕВА
Времето Ви за реплика мина …
Янко СТАНЕВ
…ама и аз, да се намеся и аз... Генадий, ела да водиш …
Стела НИКОЛОВА
… г-н председателстващ, ще въведете ли ред?
Янко СТАНЕВ
… ами точно това искам да направя…
Стела НИКОЛОВА
… г-жа Гърдева не я прекъсвах.
Янко СТАНЕВ
… каня г-ин Атанасов да дойде да води щото и аз явно не ставам за
тази работа. Вие си говорите там. Вие имате реплика и я правите пет
минути, нали…
Стела НИКОЛОВА
… ама преди малко…
Янко СТАНЕВ
…онези от Възраждане се правят на луди, защото след малко ще
изядат сопата…
Стела НИКОЛОВА
…сега не викате на г-жа Гърдева.
Янко СТАНЕВ
… политическата сопа, говоря. Както винаги. А сега моля Ви,
прекратете с репликата си и да направите изказването. По същия начин гжа Гърдева…
Стела НИКОЛОВА
…не, аз ще си довърша репликата, защото …
Янко СТАНЕВ
…ами хайде довършете я..
Стела НИКОЛОВА
… г-жа Гърдева директно..

Янко СТАНЕВ
… ама Вие правите изказване…
Стела НИКОЛОВА
…заблуждава гражданите с това, което говори.
Продължавам относно комисията по обществен ред, където…
Марица ГЪРДЕВА
Ама може ли да не викате, г-жо, чуваме.
Стела НИКОЛОВА
Ще викам колкото си искам.
Марица ГЪРДЕВА
Не ставате по-убедителна като крещите.
Стела НИКОЛОВА
На комисията по обществен ред не присъства нито един
представител на администрацията. Това, когато се вземаше решение дали
Община Варна да предостави дейността по безстопанствените животни на
Фондация „Лъки хънт“. Нито един представител. Значи това, че някой
някога е спазил реда не означава, че навсякъде се спазва реда. Г-н
Балабанов беше там. Няколко пъти помолиха колегите да дойде
представител. Аз също присъствах на комисията. Молихме три пъти да
дойде представител на администрацията, да обяснява – не. Значи когато
казваме нещо - ние не лъжем, г-жо Гърдева. Ако това практика при вас,
при нас не е. Благодаря.
Марица ГЪРДЕВА
Дуплика искам. Искам обществена…
Янко СТАНЕВ
Благодаря.
Марица ГЪРДЕВА
… може ли дуплика само?
Янко СТАНЕВ
Да, съвсем кратко, защото…
Марица ГЪРДЕВА
Понеже по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/
всички медии имат право на информация, и всички граждани, може да се

предостави извлечение от системата на Общински съвет за изпращане на
имейлите – кога са изпратени преписките.
Янко СТАНЕВ
Моля ви.
Марица ГЪРДЕВА
И тогава ще се разбере, уважаема г-жо, кой в тази зала лъже и кой
казва истината.
Янко СТАНЕВ
Моля ви. Моля ви. Имам една забележка и ще дам думата на г-н
Балабанов.
Николай КАПИТАНОВ
Имам един въпрос, на който просто…
Янко СТАНЕВ
Моля Ви се, г-н Капитанов. Искам да подходите сериозно.
Николай КАПИТАНОВ
…реплика..
Янко СТАНЕВ
Да, реплика и всичко, ще Ви дам думата. Само Ви моля, не
обръщайте в махленско събрание това и моля, г-н Балабанов беше първи за
реплика или за изказване? Заповядайте за реплика, г-н Балабанов. Защото
преди Вас г-н Капитанов вдигна ръка. Аз просто не разбирам какви са тези
реплики, които преминават плавно в политически изказвания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, много ви моля дебата да бъде конструктивен.
Насочете си усилията, отправяйте си критиките към моята работа, оставете
на мира комисиите. Не забравяйте, че ни гледат на живо и се излагаме
жестоко. В момента бием само и единствено по имиджа на институцията.
Ей това правим с този целия фарс. Аз наистина почвам да съжалявам, че
днес го гледаме тоя въпрос. Не съм очаквал, че дебата ще падне на толкова
ниско ниво. Наистина не съм очаквал. Благодаря. Моля, съсредоточете се,
огънят - срещу мен. Само срещу мен.

Янко СТАНЕВ
Уважаеми дами и господа, преди малко реагирах. Г-н Капитанов,
имате право на реплика. Заповядайте. Аз пак ви моля за концентрация.
Предвид въпроса.
Николай КАПИТАНОВ
Виждам тук опит нещата да се изкривят в различна посока от…
Избират се части от нещата, които съм споменал и въз основа на тези
някой се опитва да разбие всичко, което съм казал. Само че аз имам един
простичък въпрос. Колко ефективни сесии до момента е провел
Общинския съвет. Не знам дали знаете други имат вече по 14, 17 сесии. В
София сигурно са над 20, а ние имаме реално до момента… тази ни е
четвърта. Без значение какво си говорим, това ни е четвърта ефективна
сесия. И това е голям проблем.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Аз не виждам само… ще дам реплика на г-н Бала… само
ще ви кажа нещо. Аз съм от 31 години в тази зала и гледам страшно много
различни позиционирания по отношение на брой сесии. Винаги съм
смятал, че трябва да има много сесии и те трябва да бъдат с определена
дата. С г-н Балабанов сме водили този дебат много пъти. Той го е
предлагал. Само да ви кажа нещо. Установих, че сесиите се използват като
политически инструменти, но не политически инструменти в градивен
мащаб, а се използват за деградиране. Такава е позицията на онези колеги,
там горе. И аз честна дума от гражданите и от срещите с тях разбрах, че
по-добре да правим, за мен по-малко, но по-ефективни сесии, по-добре
подготвени. Това е моята позиция. Аз може да не съм прав. Казвам какво
мисля. Защото, честна дума, нашият имидж и работата, която вършим не
зависи от броя сесии, а от ефективността – предварителната, нали, която е
подготовката и от материалите, които внасяме. Благодаря.
Г-н Балабанов, имате думата.
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: … ще си запазя…
Янко СТАНЕВ
Добре, добре. Г-н Капитанов… не, не той ще има реплика само. Това
са тези.
Николай КАПИТАНОВ
Явно трябва да си отидем и да водите без нас тази една дискусия.

Янко СТАНЕВ
… Не, не, сега, много добре знаете…
Николай КАПИТАНОВ
… не, аз не говоря за… аз говоря за други…
Искам да обърна внимание, днес за целия ден аз съм излизал три или
четири пъти с конструктивни предложения, които всъщност вие се
съгласихте с тях. Не е идеята да се караме на общо основание тук, но
трябва да наложим правила, които са еднакви за всички, които да са в
полза на гражданите. Така че нека да стигнем до някакво съгласие. В края
на краищата тук една година аз съм за първи път общински съветник и
нямам опит и е нормално някой, който разбира повече от мен да търси
процедурни хватки да ми „литка“ наляво-надясно. Само че това не
променя нищо. Променя… Всъщност това, което ние трябва да целим е
гражданите на Варна да имат полза от работата на този общински съвет. И
при това положение искам да кажа на… тя излезе г-жа Цветкова, аз нямам
претенции към нейната работа…оп, извинявайте… нямам претенции към
нейната работа, нали това…ами просто съм висок и гледам нагоре,
съжалявам …
Янко СТАНЕВ
Абе като гледам така няма претенции и към работата на г-н
Балабанов…
Николай КАПИТАНОВ
… и всъщност не е проблемът в комисиите. Проблемът е в общия
начин на работа на общинския съвет.
Янко СТАНЕВ
…добре. Благодаря.
Николай КАПИТАНОВ
Благодаря.
Янко СТАНЕВ
… това е важно да се чуе, нали. Аз разбрах, че най-важното нещо е
народът да чуе какво мислим. Ами добре. Хубаво е, обаче е хубаво да се
говори сериозно. Този проект за Варна беше спрян поради нерешение на
Общински съвет. Тези средства, европейски, бяха загубени поради
нерешение. Айде да не вземам изказването на г-н Балабанов ще каже
всичките неща… Заповядайте, г-н Сивов. Само, моля Ви по-малко за
комисиите да говорим, защото чух…

Венцислав СИВОВ
Добре аз днес… комисията по транспорт така беше доста
обстрелвана. Чак се чу, че и сме некомпетентни, т.е. аз съм некомпетентен
да бъда председател. Ще направя един отчет и аз какво се е случило за
шест месеца. Имаше постъпили 21 преписки, от които голяма част, да не
кажа почти всички, бяха от предходната година. Нямам нищо против
председателя, който е бил тогава. От тогава имаме три разгледани
преписки. Имаме изпратени 31 писма до институции, граждани и комисии
към Общински съвет. От шести месец до сега има 15 преписки, от които
сме изпратили 9 писма и голяма част, които ще гледаме на следващото
заседание на комисията по транспорт. Аз предлагам да прекратим
дебатите…, защото…. Този вот няма да мине, колеги. Но имам един апел
към всички вас. Когато влизаме в тайната стаичка пак да няма различни
химикали, ъгълчета подвити, залепени пликове и т.н. и т.н. Благодаря ви.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря. Няма да прекратим един дебат, г-н Сивов да ме
простите, по този начин, защото искам да чуя всички и е важен дебат, но
ви моля за концентрация. Така, следващото изказване… тука вече се
обърках, но г-жа… Стела Димитрова Николова четири пъти сте записана
при мен. Заповядайте, ако обичате.
Стела НИКОЛОВА
Така. Уважаеми колеги, г-н Атанасов вече е тук, г-жа Гърдева я
няма, за да ме прекъсва - така че, чудесно. Така, исках да повторя, т.като
Вие сте тук, това което казах. Комисия по благоустройство и комунални
дейности действително всеки път присъстват хора от администрацията и
отговарят на въпросите, които имат съветниците към тях. Това за
съжаление не е правилна тактика във всички комисии като единствената
комисия, както казах по обществен ред, нямаше нито един представител на
администрацията, за да обясни защо общинския приют за безстопанствени
животни не работи, защо там не се случват нещата, докога ще се влачим и
т.н. Това го оставяме настрана. Искам да поговорим основно за това, че
внесохме искане, което колегите – кой подкрепи, кой не подкрепи – във
връзка със свикване от Ваша страна на извънредна сесия…
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: … Извинявам се. Дайте ми го това…
Стела НИКОЛОВА
Аз не го нося в момента.

Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: … Това е лъжа. Аз такова искане не съм получавал…
Стела НИКОЛОВА
Колегите трябва да са го внесли.
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: …… това нещо и си поемам отговорността..
Стела НИКОЛОВА
Добре. Добре, г-н Балабанов. Добре. Може ли да продължа все пак…
Янко СТАНЕВ
…е ма…
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: …..…това не е сериозно…
Стела НИКОЛОВА
…ние от „Демократична България“, включително и колегите от БСП
направихме и от едната и от другата политическа сила подписки за
свикване на извънредна сесия… момент…. Вие, като председател на
Общинския съвет при този проблем, който излезе не би ли трябвало Вие
самият да искате сесия? Защо трябва да чакате опозицията да настоява, да
събира подписи, да ви ръчкаме за такъв сериозен проблем, който излиза по
медиите? Разбира се, че Община Варна е мълчала, крила. Ситуацията беше
изключително тревожна. Излизаха от всякъде, всякакви информации…
никой, нито от „В и К“ излезе, нито от РИОСВ излезе някой да каже нещо
и ние свикахме комисия по ОВОС на 6-ти юли, при положение, че
информацията за това излезе в началото на април, в края на март и
началото на април. Гражданите на Варна се информираха и на нас ни се
обаждаха, предполагам на всеки от Вас са се обаждали да попитат какво се
случва. Г-н кметът Портних излиза по телевизията и вика няма проблем то
всичко е като на 2011 година.
Янко СТАНЕВ
От залата:.....Е-е-е-, не беше така сега. Пак Ви моля…
Стела НИКОЛОВА
…Е, добре, хубаво, ще ги прочетем отново…
Янко СТАНЕВ
… Аз помня думите… ще ги прочетем, ама..

Стела НИКОЛОВА
… публикациите са на мястото..
Янко СТАНЕВ
… не публикациите. Да Ви цитирам изказването на кмета…
Стела НИКОЛОВА
… така… Г-н Балабанов, смятам че когато град Варна има такъв
проблем, ние сме туристически град. Има наказателна процедура от ЕС по
отношение на неспазване на „Натура 2000“, към която е и Варненското
езеро. Когато варненци се чудят какво се случва, има ли тръба, спукана ли
е, заровена ли е трябваше да има сесия на Общинския съвет.
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: Която да реши какво?
Стела НИКОЛОВА
Трябваше да има сесия, на която да …
Янко СТАНЕВ
… да си говорим…
Стела НИКОЛОВА
… да дойдат представители на РИОСВ, да дойдат представители на
„В и К“, защото Община Варна има собственост във „В и К“, доколкото
знам. Нали? Имаме и представител в борда на „В и К“. Можеше тези хора
да бъдат извикани и да обяснят на варненци какво се случва. Още повече,
че тогава бяхме в точно в разгара на извънредното положение. Никой не
може до никого да стигне, не може да влезе в никоя институция. Така, че
мисля, че беше съвсем резонно от Ваша страна Вие да свикате такава
сесия, защото смятам, че е отговорност на Общинския съвет да информира
гражданите на Варна какво се случва. Кметът казал едно, друг казал нещо
друго, друг написал нещо четвърто в медиите и хората не знаят на какво да
вярват. Аз смятам, че това Ви е основният… така, основната вина за това
какво се случва. Комисиите – кога се свикват, колко време се бавят
преписките… един подал преписка през март, комисията свикана през май
или юни… Ами тези хора чакат. Нали така? Добре. Няма да спорим и за
това няма да споря.
Янко СТАНЕВ
…е какво да споря…

Стела НИКОЛОВА
… добре, единственото… Единствената забележка лично към Вас,
конкретно е, че Вие трябваше да свикате тази извънредна сесия за
Варненското езеро. Конкретно към Вас се обръщам за това. Комисиите Вие
можете да настоявате пред председателите да се случват, да стават малко
по-регулярно, както и сесия да нямаме три месеца почти, не беше
нормално. Необяснимо е как една Силистра от 30 000 граждани може да
има 12 сесии. Как успяват тези хора? Как си пишат там? Какво правят? Не
знам, нямам представа. Ние с 350-хиляден град не можем на 3 месеца да
съберем информация и преписки за сесия. Това е необяснимо. Това искам
да кажа. Благодаря Ви.
Янко СТАНЕВ
И аз разбрах, че ще правим допълнение и изменение на чл. 9, ал. 1 от
Правилника за правомощията на председателя на ОбС и в чл. 25 от
ЗМСМА. Така разбирам до този момент от този ползотворен дебат.
Благодаря. По-нататък с изказванията – г-н Ганев, заповядайте. Просто
такива вече убеждения имам, че трябва да работя в тази посока. Няма как,
трябва нови правомощия, пожарна команда общински съвет – Варна.
Заповядайте, г-н Ганев.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Балабанов, когато Ви избирахме за председател на общинския
съвет, аз и групата на „Възраждане“ не Ви подкрепихме, но това не
променя факта, че полагате усилия да водите заседанията по максимално
обективен начин и правите всичко възможно да не стават такива грозни
сцени, каквито се разиграват в момента. Отдавам го на диалогичност и на
лични качества. За съжаление, в момента наблюдаваме нещо коренно
различно. Но! Това, което се чува в момента е изключително
притеснително и само заради това, което каза Станев, Вие трябва веднага
да освободите поста. Достатъчно е това, което каза Станев, че не се
свикват сесии, защото се дава трибуна на тези отгоре, сочейки нас, да
могат да говорят. Аз казвам Станев какво каза…
Тодор БАЛАБАНОВ
От залата: … Аз да подам оставка, за това което е казал г-н Станев?
Цончо ГАНЕВ
Това е факт, че не се свикват заседания на общински съвет, за да не
се дава трибуна „тия отгоре да говорят“. Само заради това, като основа е да
се иска Вашата оставка.

Янко СТАНЕВ
Ще трябва да изкарам записа.
Цончо ГАНЕВ
За всичко друго, което се коментира и за всичко, което се каза, ние
също подкрепяме искането за Вашата оставка в момента. Защо? Защото е
факт, че едни от най-важните комисии заседават рядко, да не кажа почти
не заседават. Факт е и всички виждаме най-тежките теми, какъвто е
транспорта, за пореден път има скандали, имаме препирни, имаме липса на
хора, които да дадат адекватни обяснения. Факт е, че комисията не се
свиква. Председателят на комисията е, меко казано, неадекватен и
некомпетентен и Вие, като председател на общинския съвет, след като той
не иска това да прави, Вие можете да свикате комисията по транспорт. Не е
нормално това нещо, което се случва вече една година. Не е нормално. За
мое огромно съжаление коалицията, която управлява общинския съвет
между ГЕРБ – ДПС – ВМРО няма адекватна алтернатива на вас. Но е факт,
че това, което се случва е недопустимо. И Вие дадохте много лош тон още
с избирането Ви и след това с целия авторитет, който имате, защото Вие не
сте /за разлика от мен/ първи мандат общински съветник. Имате, меко
казано, стабилни позиции и авторитет, както в групата си, така в партията
си, така и в мнозинството, което управлява и Вие не можеше да допуснете
третата партия, която има резултат на местните избори, да няма заместникпредседател. Вие като авторитет би трябвало това да го наложите. Не може
да управлявате със заместник-председатели, които имат два пъти или три
пъти по-малки резултати от „Възраждане“ и са заместник-председатели. И
Вие това го толерирате. Вие, като авторитет, би трябвало много ясно да
дадете добър тон как да се развиват нещата и какво трябва да се случва. На
всички е ясно, че ние сме опозиция. На всички е ясно, че ние, в голяма част
от нещата, които предлагате, виждаме цели, които не отговарят на нуждите
на нашите съграждани. Но това не значи, че ние, третата партия с резултат
на местни избори не трябва да има един председател на комисия. Нито
един! Какво направихте Вие с Вашия авторитет това нещо и защо не
станахте поне веднъж да кажете: Колеги, има опозиция. Опозицията, дори
в Парламента, това нещо не се допуска. Има елементарно уважение към
избирателите, които са гласували за нас. С този акт Вие какво казвате? Не
ви зачитаме, зачитаме партии, които имат два или три пъти по-малки
резултати?! На тях ще дадем да имат заместник-председателско място. На
тях ще дадем в момента да водят това нещо и да се развиват скандали.
Какво трябва да се случи да разберем всички, че това лице не може да води
и то защото е пристрастно, защото не иска и защото не може. Затова
именно ние ще подкрепим…

Янко СТАНЕВ
Защо викаш?
Цончо ГАНЕВ
… искането на оставка. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
Не можах да разбера само защо викате и второ, защо не ме
харесвате? Ама понеже не е от днеска, ще се примиря. Освен това, искам
да ви кажа, че….
Цончо ГАНЕВ
От залата: ….. Ще те вземат за булка.
Янко СТАНЕВ
… А-а-а, това може да сбъркаш, моето момче, много жестоко! Аз съм
известен с нещо по-различно от това, което си мислиш. И не ми пука, даже
от тука да го кажа! Но днеска е важен ден. Ясен ли съм? Така.
Заповядайте, следващият е г-жа Ангелова-Дойчева или Вие си
направихте изказването? Имате ли изказване? Съвсем малко тогава,
защото един път вече съм Ви дал думата и се приближаваме към края на
този свръх ефективен телевизионен диспут. А, и г-н Балачев искаше нещо
да каже…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Така. Исках само да довърша за комисиите, и г-жа Гърдева е тука за
своевременното предоставяне на информация. Също така, за мен лично е
обидно, незная колегите как приемат този факт, да се получи материал в
рамките на два часа и това са сериозни неща. Говорим… ами да, от
„Собственост и стопанство“ към „Финанси и бюджет“. Това било
неотложна нужда. Да, неотложна е, но нали, това може да стане и по друг
ред. Относно забележката на г-н Станев да прочета чл. 23-ти, аз го
прочетох. Прочетете го и Вие.
Янко СТАНЕВ
Много внимателно го прочетох.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Председателят е човекът, който администрира преписките към
комисиите,
Янко СТАНЕВ
…но не ги свиква.

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
…а председателите на комисии насрочват заседания. Прочетете го,
нали…
Янко СТАНЕВ
Не, не, аз го четох внимателно и го знам наизуст.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Нищо, пак го прочетете.
Янко СТАНЕВ
Вие от Закона ли говорите члена или от това,… защото аз говоря…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
… от Правилника, от нашия Правилник…
Янко СТАНЕВ
А-а-а, от Правилника Ви цитирах чл. 9, ал. 1, а от ЗМСМА ви
цитирах чл. 25, където се определят правомощията на председателя на
общинския съвет.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Аз ви цитирам Правилника. Може ли да не ме прекъсвате?
Янко СТАНЕВ
Не, просто искам да Ви поясня. Пак ще Ви го кажа за протокола: чл.
9, ал. 1 от Правилника…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Аз също за протокола… само да не ме прекъсвате, ако обичате…
Янко СТАНЕВ
…., където пише, че председателят на общинския съвет…
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Знам, че сте незаменим тук, в тази зала, но…
Янко СТАНЕВ
… освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА има и други….
Така, благодаря.

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Дайте ни възможност, нали, по-спокойно… Имахте претенции към
мястото, от което се изказвам, излязох отпред и Вие отново ме
дупликирате.
Янко СТАНЕВ
Добре, но аз имам претенции към това, което казвате. Фалшиви
новини не искам да слушам.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Няма фалшиви новини. Говоря за Правилника.
Янко СТАНЕВ
Фалшиви новини са повечето неща, които говорите.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Г-н Станев, нека не влизаме в диалогов режим…
Янко СТАНЕВ
Благодаря Ви, заповядайте, продължете.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
Ви сте председател, това трябваше да бъде Ваша реплика, а не моя.
Продължаваме нататък. И завършвам много кратко, за комисиите –
казахме, че няма достатъчно време, не е сериозно, обидно е към всички.
Неглижират се важни теми, като „Градски транспорт“, всичко се замита
под черджето, както се казва, с обещание на г-н Балабанов да има изрично
заседание на комисията, в която да бъде изслушан г-н Златев да бъде взето
някакво адекватно решение. Постоянно се наливат някакви средства.
Постоянно се взема кредит. Ето, сега е 10 милиона. Защо ББР, ами само
ББР можело да даде такъв кредит. Добре, няма да влизаме в детайли.
Другият основен проблем, поради който ние също искаме оставката – това
е, че се неглижира голямата екокатастрофа, както вече няма да повтарям
колежката, във Варна. Екокатастрофа, при която не беше свикана сесия.
Приключих. Благодаря ви.
Янко СТАНЕВ
Благодаря Ви. Съжалявам. Г-н Сивов, реплика ли имате? Към кого?
Към г-н Ганев? Моля ви се, таман се загледа в телефона си…

Венцислав СИВОВ
Г-н Ганев, много лош опит за политическо изказване. Много е лесно
на гърба на една авторитетна, над 100-годишна организация, да градите
имидж.
Цончо ГАНЕВ
От залата: ……… /н.р./
Венцислав СИВОВ
Моля да ме изслушвате, има си начин да говорите после.
Янко СТАНЕВ
По-спокойно. Пак ще отидем извън темата.
Венцислав СИВОВ
Значи, какво означава „некомпетентен“? Има некомпетентно мнение
и бих желал Вашето изказване да бъда некомпетентен, да има някакви
факти. Аз мога да кажа, че сте крадец, например. Но не го правя. Така че,
очаквам някакви факти от Вас. А относно Правилника за организация на
сесии за общинския съвет, ВМРО ще внесе такъв. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря. Колеги… Реплика ли имате, г-н Капитанов? Ами
имахте вече изказване. Кратко? Ей там, от него микрофон, ако е кратко.
Николай КАПИТАНОВ
Вижте, до 19.00 ч. може да сме тук, няма проблем. Значи, искам да
обърна внимание и моля, както вас, така и колегите от „Възраждане“, така
и други колеги, личните нападки нямат смисъл тук. Нека да обсъждаме
факти, нека да обсъждаме конкретни действия, но не и да квалифицираме
хората по един или друг начин. Квалифицирането на хората по един или
друг начин единствено квалифицира този, който го твърди това нещо.
Много моля всички да се въздържат от различни квалификации.
Янко СТАНЕВ
Добре, ще Ви дам после протокола, съгласен съм с Вас. Ще Ви дам
протокола после да го прочетете, тъй като квалификации има от първата
сесия за мен и тогава ще Ви помоля всеки път да реагирате по този начин.
Аз съм 31 години в тази зала и съм готов на всякаква битка. Воин съм. Не
войник, да изпълнявам заповеди, а воин! Имам принципи. Така че, мисля
че трябва да дам думата на г-н председателя на общинския съвет, защото
няма други изказвания и да дам думата…. Няма, не ми излизат тука…

Реплики? Ами не излиза… А, сега Георги Георгиев, да. Заповядайте. Не,
защото отговор на реплики. Сега написахте пет реплики.
Георги ГЕОРГИЕВ
Реплика само към изказването на г-н Сивов. Трябва да бъде ясно, че
политическа фирма, имам предвид партия ВМРО-БНД няма нищо общо
със 100-годишна организация или нещо такова. Трябва просто да го знаем,
да го уточним и когато се цитира ВМРО-БНД нека да не се цитира само
първата част от името на партията, а да се изказват в нейната си цялост:
ВМРО–БНД няма нищо общо с великата организация ВМРО. Така че, това
трябва да бъде уточнено. Вярвам, че ще спазите реда. Точно така е.
Янко СТАНЕВ
Чакайте малко. Може ли да кажа нещо… Обиждайки ВМРО,
обиждате всички нас и правите нарочно дебата да се отклонява. Днес ми
прави… извинявам се много, г-н Сивов, знам че вътрешно сте засегнат,
нали, така както се засягам аз. Вижте, няма нужда да изместваме дебата.
Няма нужда да се правят… Аз примерно съвсем спокойно на това място
ще ви казвам: вие сте незаконни – днес три пъти ви го казах. Е, каква
файда? Реплика, съвсем кратко обаче.
Венцислав СИВОВ
Не може партия, която е разследвана за нелегитимност, да дава
квалификация на ВМРО-БНД.
Георги ГЕОРГИЕВ
Не разследват престъпници, за нас няма значение. Престъпници
могат да кажат всичко за нас. Така че, това няма какво да го коментираме.
Янко СТАНЕВ
Прекратявам този дебат и отнемам думата по този въпрос за
реплики, моля да се концентрирате върху… Г-н Иванов, наистина ли
искате да се изкажете? Заповядайте. От името на групата…. Добре, значи
няма друго изказване. Има. Г-н Балачев, заповядайте. Г-н Сивов, няма
смисъл…
Венцислав СИВОВ
От залата: …….. Ами предизвикаха ме.
Янко СТАНЕВ
Г-н Балачев, заповядайте.

Бранимир БАЛАЧЕВ
Толкова интересно заседание, че дето се казва, прелетях от София до
тука, за да мога да чуя дебатите, които се развиха във връзка с направеното
искане за оставка на нашия председател на общинския съвет. Аз ще
започна с едно процедурно предложение. Мисля че от времето, от един час
откогато аз успях да се завърна в Пленарна зала не чух съществен дебат по
това, по подкрепа на искането за оставка на председателя на общинския
съвет Тодор Балабанов. Чух политики, чух изказвания, чух стопляне на
стари манджи свързани с тръбата, с кучкарника. Няколко пъти от тази
трибуна съм казал: Колеги, тези две теми отдавна са затворени, защото
смятам, че това, което каза колежката Николова, която реши че не съм
достатъчно атрактивен си замина, че тези теми вече сме ги дъвкали и ние,
конкретно ние – групата на ГЕРБ направихме така, че да се проведе едно
пространно изясняване на този случай, включително с компетентните хора
и мисля, че успяхме пред вас /и не само пред вас, а пред цялата варненска
общественост/ да покажем, че това, което се говори не е вярно. И че нито
общинският съвет, нито общинската администрация имат вина в това
нещо. Така че, нека да затваряме тези стари теми, а не да ги подхвърляме
на обществото просто защото няма какво друго да кажем. Понеже дебата,
пак казвам се изкриви, ако имате нещо конкретно към Тодор Балабанов,
той ще ви отговори най-вероятно след малко – това са две-три неща,
свързани с насрочване на комисии, въпреки че няма наш-ваш /както каза
колегата Атанасов/ правилник. Този правилник го изготвихме всички ние,
основно юристите и там нямаше дебати. Мога да кажа, че представители
имаше на всички фракции в общинския съвет и правилника е такъв, той е
съобразен със ЗМСМА, той е съобразен и с правилниците, които битуват в
почти всички големи общини на гр. Варна. Няма пречка, уважаеми колеги,
ако нещо в този правилник считате че не е добро, че не върши работа, че
не помага на нашата основна задача не да правим политика, а да правим
това, което е добро за нашите съграждани – това е нашата основна задача.
Политиката, уважаеми колеги, навън в партийните централи, както ние се
събираме в офиса, говорим си за много неща, надявам се че и вие го
правите, не е това трибуната. Няколко пъти моля за това нещо – тази
трибуна да се използва за нещо, което е в интерес на нашите съграждани.
Питам аз, колко пъти някой от така наречената опозиция /ако приемем
това, че не участват или гласувате „въздържал се“ или „против“
определени решения/ сте направили конкретни предложения за нещо,
което да подобри живота на нашите съграждани. Колко пъти? Спомням си
за един случай, в който обаче да, разбирам че има хора, които не знаят
процедурата, че още не знаят какво е обнародване, че има определени
срокове… За съжаление, аз съм юрист и това ми е работата, както и работа
на председателя, защото е длъжен, той е длъжен – дебело подчертавам – да
спазва закона и той го спазва. Това дали ни харесва на мен, на вас, и т.н. е

ирелевантно. Защото той не може да прави нещо друго. Защото ако
направи нещо друго, тогава наистина ще има основание той да бъде, да
разглеждаме неговата дейност. Така че, пак казвам, вие използвате сесиите
на общинския съвет, за да правите политика. А пък политиката, вашата
политика, на всички – без значение дали се казва БСП, ГЕРБ или какво и
да е друго наименование; дали са двама общински съветници, или са
четирима, или са осем, или са осемнадесет и т.н. е в комисиите. Питам аз,
има ли някой да каже, че председатели на комисиите не са дали
възможност на някой да дебатира, да направи предложение и т.н. Няма
такова нещо. Няма такова нещо. И съм готов да споря с всеки. И това става
под надзора, защото това му е работата на нашия председател. Той почти
на всички комисии присъства и е една допълнителна гаранция за това, че
те на тези комисии графика минава в този вид. Да, има забавяне. Да,
възможно е някой път в последната минута да дойде нещо от
администрацията. Възможни са тези неща. Но тези неща са важни. И това,
което казва г-жа Николова, колегата Николова /извинявам се, че онзи ден
ви сбърках името и Ви казах Йорданова/, възможно е да дойдат неща, но те
са важни. Важна е и железницата. Понеже говорихте за моята комисия. И
точките седем разни. Да, но ние сме ги дъвкали тези неща преди да дойдат.
И решихме, че колкото по-бързо станат достояние на всички, и на вас
включително да чуем вашето мнение, толкова по-добре. Затова сме ги
включили в „разни“. Има ли нарушение на правилника? Няма, колеги.
Няма, с нищо не сме нарушили правилника. Ние гледаме запетайката да не
сбъркаме някъде. И го правим. Така че, много моля, нека да се
концентрираме и правя отново процедурното предложение да прекратим
дебатите, да чуем председателя на общинския съвет и неговите аргументи
защо не прием тази оставка, защото ние, групата на ГЕРБ не сме съгласни
с тази оставка и след това да минем в режим на гласуване. Това е моето
мнение, г-н председател, и това е моето процедурно предложение.
Янко СТАНЕВ
Благодаря, ще го подложа. Преди това има само две заявки за
изказвания. Доц. Къчев, заповядайте.
Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, изслушахме
много внимателно проведения дебат в кавички. Нивото, което го свалихме
в този момент на грубата дума ще я използвам „махленски дебат“ не отива
на един град с претенции за морска столица. Дайте оттук нататък да не
правим такива изказвания. Ако имаме някакви изказвания да ги премислим
и повишаването на тон не означава някакъв по-важен аргумент или
някакви по-смислени изказвания. Повишаването на тон е интонация, която
издава нервност и други работи. Ние, от групата на общинските съветници

от Коалиция „БСП за България“ сме съгласни с едно такова предложение
за разглеждане предсрочно освобождаване на председателя на общинския
съвет поради тези, тези и тези слабости, които голяма част от тях има
резон относно забавяне на комисии и други работи, да не се преповтарям с
колегите, но не е този начина, по който трябва да го разискваме. Както и гн Балачев каза, нивото падна до такава степен на махленщина, че тука
ставаме за смях. Обществеността на Варна не заслужава такъв цирк, затова
просто апела ми е, ако тука се изказва някой със смислени работи, с точни
аргументирани неща, защо, как и т.н. с политики които тежат на мястото
си и отговарят на нашите изисквания за развитието на града ни, защото тук
не влагам никакъв умисъл за партийност, всички сме тук избрани от
политически партии наредени, но гражданите са ни избрали. Т.е. няма
място за политика, всеки от нас трябва да е максимума в своята
компетенция за развитието на града ни. Това ми беше изказването.
Благодаря.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря на г-н Къчев. Последно си давам думата на мене, но
аз ще кажа три изречения. Първо, много години минаха. Съзнавам, че
съчетавам миналото и настоящето, а това е много трудно. Съзнавам и
кусурите си. Но не съм съгласен с това общинският съвет по какъвто и да е
начин да се самодискридитира. Особено с фалшиви новини, особено с
несъстоятелни тези и особено с вербалната агресия, която съществува от
първия ден. Колеги, ще ви помоля, когато се опитвате от първия ден
вербално и с декларации да връзвате моето име с която и да е друга
политическа сила освен СДС, грешите. Опита да бъда намесван в
междукоалиционни и други отношения, също е грешен. Затова днес
останах разочарован от това, че чувайки че се иска оставката на
председателя, не чух цялостна концепция, която да утвърди в мене
позицията, че освен пиар и медиен факт, който варненци ще разберат /това
е също, нали, постижение/ аз не чух, честно да ви кажа, въпреки огромния
ми опит, не чух нещо с което да бъда съгласен да поискам и аз оставката
му. Не да не бъда съгласен. Да бъда съгласен. Аз имам собствена оценка.
Така че, дебата не беше затова да не гласуваме, ами да ни убедите да
гласуваме или да се променим. Това е моята позиция и това е
политическата позиция, още вчера на обяд бяха разгледани тези позиции,
вашите, и мислех че днес ще внесете нещо сериозно, нещо поаргументирано, нещо което сте ни хванали и ще обвините председателя за
това нещо, с което сме нарушили интересите на варненци. Няма такова
нещо. Все пак благодаря за дебата, благодаря на тези, които бяха
емоционални. Давам думата на г-н Балабанов.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Станев. Уважаеми колеги, изслушах внимателно
дълго време…
Бранимир БАЛАЧЕВ
От залата: …. Имах процедурно предложение, защото усещах че
сега ще започнат реплики, дуплики…
Янко СТАНЕВ
Няма да има реплики и дуплики. Мисля, че всички са единни. Хайде,
стига, дадох по четири-пет пъти… Моля ви, моля ви, колеги, нека не
формализираме. Г-н председателят има думата. Моля ви! Малко почовешки…
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще бъда кратък. Моля просто да запазите малко търпение и ще си
преминете към процедурата по гласуване. Чух, подробно изслушах
абсолютно всички аргументи, на всички изказващи се в едната посока и в
другата посока. Колеги вносители на искането, не мога да се съглася с
нито един от аргументите, които посочвате и които сте посочили в
писменото си предложение. Работата на комисиите… Първо, комисиите
заседават когато имат материали. Те ви го казаха част от колегите,
вероятно се повтарям.
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
От залата: ………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз Ви изслушах, колега Ангелова. Изслушах Ви. Не водим дебат в
момента. В момента правя изказване, нали… Така. Всички материали от
момента на постъпването им /и това е проверимо/ са ви изпращани
незабавно. Много редки случаи има, в който материал който е постъпил
при мен, аз не съм го разпределил максимално бързо в комисия. Това е в
много редки случаи. В повечето случаи, в момента в който постъпи, в
рамките на ден, до два, до три дни, нали…то е проверимо, пак казвам…
деловодна система имаме, имаме електронна система, това нещо може да
го видите. Броя на провеждане на заседания, на комисии, сесии или
каквото и да било, не води до качество на нашата работа. Качеството на
нашата работа го показахме ей сега тука последния час, нали… Защото не
искам да си мисля един човек, който отстрани гледа как му изглеждат
нещата…така. Закона и правилника винаги са спазвани от моя страна.
Правилникът е такъв, какъвто сме си го приели. Ако искате, имахте
предложение. Дадох ви възможност, свързах ви с юристите на съвета да

оформите коректно мотивите, въпреки че имате двама юристи в групата и
да го входирате с конкретен график за заседания, както го предлагате да
седнем, да го обсъдим и т.н. Такова нещо от ваша страна не постъпи. Сега
в момента казвате ама председателят пращал късно. В срок са! В срок са
изпращани материалите. В рамките на сроковете. Броя минималният за
провеждане на заседания годишно е шест месеца. Законът е спазен. Както
и Правилникът, пак казвам. Но ако ще и 26 да са, ако ми правите едни
паралели със Силистра… В София заседават два пъти седмично. Да, такава
е практиката: три въпроса – сесия, три въпроса – сесия. Нали…, това също
е възможно. Това е модел на работа. Материалите сте получавали, имали
сте кратко време да се запознавате… Ама тука има съветници от по три
мандата, които… тя тази практика си е такава. Ами отидете да видите в
Парламента, отидете в Европарламента да видите как работи. Какво значи
това – за пет часа нямам време да прочета. Още повече, че комисията не
взема окончателно решение, а сесията. Вие затова имате после още три дни
да се запознаете за втори път с материалите и давам възможност за втори
път за дебат, какъвто днес имаше по една камара от темите. По една
камара от темите! Защото в противен случай бих могъл да кажа: Темата
сме я дебатирали, примерно и няма да ви дам изобщо думата. Вие тогава
можете да ми кажете: Да, не съм се подготвил, нямах време… Но
дебатирана е за втори път. Каквото има недоизчетено и т.н. Така че,
Правилникът е такъв, нали… Аз пак казвам, че го спазвам, както и цялото
българско законодателство.
По отношение на тръбата. Общински съвет – Варна, твърдя че
нямаше какво компетентно решение да вземе по темата. Ако не – оборете
ме. Нямаше какво компетентно решение… Ако по-голяма част от вас бяха
възприели тезата на колегата Николова, че ние въпреки това, трябва да се
съберем, въпреки че не можем да вземем решение, щяхте да съберете 17
подписа и да поискате свикване на извънредна сесия. Защото имаме
различни мнения по въпроса. Аз не виждам защо съм виновен, защото
имам различно мнение от вас. Не виждам и защо съм виновен, че на
„Възраждане“ не сме им приели предложение за председател на комисии.
Несериозно е. В смисъл, ако това е аргумента да ми поискате оставката, на
вас специално ще ви кажа „Оставам“. Оставам!
Толкова, колеги, от мен. Пожелавам ви бързо да ви мине
процедурата. Няма да участвам, за протокола, в гласуването. До скоро!
Янко СТАНЕВ
Благодаря Ви, г-н Балабанов. Моля комисията да заповяда тук.
Техническите лица да приготвят списъка, бюлетините за раздаване. Г-н
Атанасов, двамата господин Атанасовци да заповядат за водене и да
приключваме с този цирк.

Христо АТАНАСОВ
Колеги, имаме ли готовност да започваме? Така. Г-жо Николова,
започвайте поименно… Да обясня процедурата, като начало. Всеки един
си чува името, идва тука и взема по една бюлетина и по един плик.
Разписва се в списъка, че ги е получил и влиза в стаичката. Гласува, свива
си бюлетината, слага я в плика; плика няма нужда да го плюнчите, има си
ей-такава лентичка, отлепя се-залепя се и тук се пуска и се подписвате на
втория списък, че сте гласували. Показвам ви бюлетината как изглежда и
зачитам: За отразяване вота на общински съветници мандат 2019 – 2023, по
искане с рег. № ОС-20000580ВН/29.09.2020 г. от групата „Демократична
България“ за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя
на общинския съвет Тодор Балабанов. Имате три възможности: „за“,…
Янко СТАНЕВ
…предложението на „Да, България“…
Христо АТАНАСОВ
… „против“, и „въздържал се“. Да, аз затова го изчетох.
Янко СТАНЕВ
Не, не, защото ги гледам как гледат… Добре.
Христо АТАНАСОВ
Така. Има ли въпроси? „за“, „против“ и „въздържал се“ по
предложението.
Така, колеги, в квадратчето хиксче или кльомба, както е по закон,
отбелязвате какво се счита за невалидно, ако е извън квадратчето или е
драскано извън бюлетината. Благодаря.
Г-жо Николова, може да започвате.
Г-жа Стела Николова покани поименно всички общински съветници,
за да гласуват.
След проведеното тайно гласуване, Христо Атанасов - председател
на комисията за предсрочно прекратяване правомощията на
председателя на Общински съвет – Варна Тодор Иванов Балабанов обяви
явно съдържанието на намерените бюлетини в пликовете.
Христо АТАНАСОВ
Колеги, обявявам резултатите от гласуването за отразяване на вота
на общински съветници мандат 2019 – 2023 г. по искане с рег. № ОС20000580ВН/29.09.2020 г. от групата на „Демократична България“ за

предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общински
съвет – Варна Тодор Иванов Балабанов.
Членовете на комисията подписаха протокол, както следва:
ПРОТОКОЛ
за предсрочно прекратяване правомощията на Председател на
Общински съвет – Варна Тодор Иванов Балабанов
Днес 29.09.2020 г. комисия, избрана от общинските съветници при
Общински съвет – Варна в състав:
Председател: Христо Атанасов Атанасов
Членове: 1. Генадий Христов Атанасов
2. Мария Иванова Ангелова-Дойчева
3. Янко Петров Станев
4. Стела Димитрова Николова
проведе и обяви резултатите от проведеното тайно гласуване за предсрочно
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна
Тодор Иванов Балабанов, както следва:
- общ брой намерени пликове
- бюлетини валидни
- бюлетини невалидни
- „за“ предложението
- „против“ предложението
Общ брой бюлетини
- раздадени
- нераздадени

– 44 бр.
– 42 бр.
– 2 бр.
– 12 бр.
– 30 бр.
- 51 бр.
- 44 бр.
- 7 бр.

Христо АТАНАСОВ
Резултатът е, че не се приема така направеното предложение.
Благодаря ви, колеги.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ

405-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 3, т. 2, предложение

2, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 7, ал. 1, т. 1.2, предложение 2 и ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна прекратява предсрочно правомощията на
председателя на Общински съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов.

Резултати от проведено тайно гласуване:
- общ брой намерени пликове в урната

– 44 бр.

- „за“

– 12 бр.

- „против“

– 30 бр.

- „въздържал се“

– 0 бр.

- недействителни бюлетини

– 2 бр.

- празни пликове

– 0 бр.

Решението не се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, преди да продължим, да благодаря както на тези,
които отправиха критиките - къде градивни, къде неградивни – ще се
мъчим каквото можем да отстраняваме. Разбира се, това трябва да стане с
общи усилия. Благодаря и на колегите, които ме подкрепиха, за да
продължа да изпълнявам функциите си.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, девета вече в
дневния ред: Разглеждане на предложения от ВрК „Изработване на проект
за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Варна“.
Г-жо Колева, имате думата.

IХ.
По точка девета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет - Варна“ относно:
(1) – изменение и допълнение в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Варна.
Докл.: Людмила Колева – Председател на ВрК „ИППОДОбС“
Людмила КОЛЕВА
Предложение за решение относно изменение и допълнение в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
комисията дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата по предложението за изменение на
Правилника. Разгледано е от комисията и е подкрепено, доколкото си
спомням, почти единодушно. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

406-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3, чл. 22, ал. 2 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от
Закона за нормативните актове и по предложение от Тодор Балабанов –
Председател
на
Общински
съвет
–
Варна
с
рег.
№
ОС20000501ВН/04.08.2020 г., Общински съвет – Варна приема изменения
в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
както следва:
чл. 68, ал. 7. Решенията и протоколите от заседанията на общинския
съвет се довеждат до знанието на населението чрез интернет страницата на
Общински съвет – Варна и/или Община Варна и/или чрез средствата за
масово осведомяване, а решенията и протоколите от заседанията на
комисиите по чл. 16, ал. 2, се публикуват на официалната интернет
страница на Общински съвет – Варна от председателя на съответната
комисия до 7 дни от датата на изготвянето. Оспорването, спирането,
отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет
се разгласяват по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в
„Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон.
чл. 45, ал. 3. Уведомяването на общинските съветници за заседанието
на общинския съвет става по електронен път или с писмена покана не по-

късно от три дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото
и проекта за дневен ред и се публикува на сайта на Общински съвет –
Варна. В случаите на т.2 - 4 по ал. 1 уведомяването може да става и по
телефон, което се удостоверява от служител от Дирекция „Канцелария на
Общински съвет” и се публикува на сайта на Общински съвет – Варна.
Материалите за заседанията на Общински съвет – Варна се изпращат
на съветниците по електронен път до 14:00 часа.
Резултати от гласуването: за – 26; против – 0; въздържали се – 9;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Янко Станев – „за“, Бранимир
Балачев – „за“, Йорданка Проданова – „за“, Красен Иванов – „за“, Николай
Георгиев – „за“, Светлан Златев – „за“.
Кои колеги не успяха други да гласуват? Имаше ли такива?
За протокола: Мария Ангелова – „въздържал се“
Колега Николова? Добре, разбрах.
Предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към т. 10 от дневния ред.

Х.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Допълване на Решение № 331-9(6)/13, 14.07.2020 г. на
Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Точка 10: „Допълване на Решение № 331-9(6)/13, 14.07.2020 г. на
Общински съвет – Варна“, касаещо ЕИК на дружество „Порт палас“ ЕАД,
което взехме решение да обявим в ликвидация. Допусната е техническа
грешка в единния идентификационен код, както и предложението е за
определяне възнаграждението на ликвидатора, което не сме определили, в
размер на една минимална работна заплата за страната за съответната
година. Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване.
Бранимир БАЛАЧЕВ
От залата: Това е онова дружество, дето остана…
Тодор БАЛАБАНОВ
Дъщерното дружество, което остана неликвидирано и което в
момента се ликвидира.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

407-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Петко
Бойновски – Директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански
дейности“
при
Община
Варна
с
рег.
№
ОСИСД20003870ВН/11.08.2020 г., Общински съвет – Варна допълва свое
Решение № 331-9(6)/13, 14.07.2020 г., като същото в цялост придобива
следния вид
„На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл. 266 и
следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4
от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на община Варна от капитала на търговските дружества и по
предложение на Тодор Балабанов – председател на Общински съвет –
Варна с рег. № ОС20000415ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна, в
качеството си на едноличен собственик на капитала „Централен
универсален магазин- Варна” ЕАД- в ликвидация, ЕИК 148046765, който е

едноличен собственик на капитала „Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129,
реши:
1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Порт палас“
ЕАД, ЕИК 160137129, със седалище и адрес на управление: област
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив – 4003, район Северен, бул.
„България” № 97.
2. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския
закон.
3. Освобождава Мария Георгиева Георгиева, Николина Василева
Кирилова и Живка Тодорова Тодорова като членове Съвета на директорите
на „Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, считано от датата на вписване на
прекратяването чрез ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията.
4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6
/шест/ месеца, считано от датата на вписване на прекратяването чрез
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При
необходимост срокът може да бъде продължен.
5. Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 1
(една) минимална работна заплата за страната за съответната година,
определени с постановление на Министерски съвет на Република
България. Възнаграждението да се счита за месечно.“
Резултати от гласуването: за – 27; против – 0; въздържали се – 10;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Венцислав Сивов – „за“,
Стоян Попов – „за“, Христо Атанасов – „за“, Янко Станев – „за“, Светлан
Златев – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред.

ХI.
По точка единадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие председателят на Общински съвет
– Варна да членува в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Точката е относно даване на съгласие за моето участие в Национална
асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
Имате думата.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с Писмо рег.№
ОС20000511ВН/07.08.2020 г. от инж. Делян Дамяновски – Изпълнителен
директор на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България, Общински съвет – Варна дава съгласие
председателят на Общински съвет – Варна да членува в Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република
България, като дължимия членски внос в размер, определен съгласно чл.
11 от Устава на сдружението, е за сметка на бюджета на Община Варна в
частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за
членски внос и участие в нетърговски организации“.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Бранимир Балачев – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. Заповядайте,
колега Георгиев.

ХII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Варна да участва като член
в НПО - Център за иновации и дигитален интелект.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Николай ГЕОРГИЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, относно Даване на
съгласие Община Варна да участва като член в НПО - Център за иновации
и дигитален интелект.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Въпроса е разглеждан на комисия по
европейски въпроси.
Николай ГЕОРГИЕВ
Точно така. Гласуване в комисията: за – 6, без „против“ и
„въздържал се“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Партньорство с Техническия университет, несвързано с финансови
ангажименти от страна на община Варна. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

409-12. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писма рег.№ РД
20009980ВН/03.06.2020 г. и РД20009980ВН_005ВН/23.07.2020 г. от проф.
д-р Венцислав Вълчев – Ректор на Технически университет – Варна и
писмо рег.№ РД20009980_006ВН/29.07.2020 г. от Директор на Дирекция
„ЕНОП“ при Община Варна, Общински съвет – Варна:
1. Дава съгласие Община Варна да участва като член в учредяването
на сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел – Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност
„Център за иновации и дигитален интелект“, със сфери на дейност:
иновации и технологии с изкуствен интелект; усъвършенстване на IT
компетенциите в съответствие с изискванията на пазара на труда,
социалните дейности, образованието, здравеопазването и околната среда;
консултантски и IT услуги; приложения с изкуствен интелект за
развитието на диагностични методи и интегриране на персонализирана

медицина; трансгранично сътрудничество.
2. Одобрява Устав на Сдружение с нестопанска цел за
общественополезна дейност „Център за иновации и дигитален
интелект“, съгласно приложение към настоящото решение.
3. Упълномощава кмета на Община Варна да определи представител
на Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на
сдружението.
4. Упълномощава определения от кмета на Община Варна
представител да гласува по своя преценка, с оглед най-добрата защита на
интересите на Община Варна.
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 8;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
За протокола: Светлан Златев – „за“, Бранимир Балачев – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващият проект за решение е т. 13.

ХIII.
По точка тринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода от 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, точката е относно Разглеждане на отчет от Председателя на
Общински съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите
комисии за периода от 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г. и от 01.01.2020 г. до
30.06.2020 г. Имате думата. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

410-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински
съвет – Варна и неговите комисии за следните периоди: от 01.07.2019 г. –
31.12.2019 г. и от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г., съгласно приложения към
настоящото решение № 1 и № 2.
Резултати от гласуването: за – 30; против – 1; въздържали се – 6;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Бранимир Балачев – „за“,
Мария Ангелова – „въздържал се“
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към т. 14 от дневния ред.

ХIV.
По точка четиринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни,
контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, по точката няма постъпили предложения.
Общински съвет – Варна няма решения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към т. 15 от дневния ред.

ХV.
По точка петнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Първото, само писмено предложение, което е
постъпило за определяне на председател на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол, като предложението е да бъде избран за
председател Петко Бойновски – директор на дирекция „Собственост“,
който традиционно е председателстващ комисията, предвид това, че е
запознат с материята най-добре. Имате думата. Режим на гласуване по
предложението за председател на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

411-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от

АПК, чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и чл. 16, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД19022794ВН/03.12.2019 г. Общински съвет – Варна допуска
поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 533(2)/05.12.2019 г., като допълва разпределението на състава на членовете
на комисията и същото придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19022794ВН/03.12.2019 г., Общински съвет – Варна избира за членове
на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, както
следва:
1. Петко Стоянов Бойновски – председател.
2. Стефка Петрова Петрова – секретар.
3. Светла Николова Маринова – правоспособен юрист.

4. Бранимир Николаев Балачев
5. Йордан Александров Павлов
6. Йорданка Иванова Проданова
7. Красен Гошев Иванов
8. Марица Димитрова Гърдева
9. Мария Тодорова Тодорова
10. Мартин Живков Златев
11. Мартин Петров Андонов
12. Милена Славова Димова
13. Николай Красимиров Георгиев
14. Светлан Костов Златев
15. Станислав Георгиев Иванов
16. Христо Атанасов Атанасов
17. Христо Бойчев Боев
18. Янко Петров Станев
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Светлан Златев – „за“, Стела
Николова – „въздържал се“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Златев, имате думата.
Мартин ЗЛАТЕВ
Колеги, предвид направения анализ на натовареността и
ангажиментите на колегите съветници от групата на БСП и
преразпределение на отговорностите и функциите, правим предложение за
освобождаване като председател на ПК „Култура и духовно развитие“ на гн Димитър Чутурков. Отчитайки всички негови положителни действия и
решения в областта на културата и избирането му досега, прекомерната и
разнопосочна натовареност в различните ангажименти, ще му е нужно да
бъде споделена с други колеги. Предлагаме освобождаването на г-н
Чутурков за председател на постоянната комисия и на негово място да
бъде избрана Мария Тодорова.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Ганев, искате думата по тази тема, по това изказване на г-н
Златев или предложение имате? Заповядайте.

Цончо ГАНЕВ
Г-н председател, за втори път ставаме свидетели и ни карате да
влизаме в разправа, която имате вътрешнопартийна и искам да ви призова:
не ви прави чест, още повече, че г-н Чутурков го няма, а ни карате ние като
орган да взимаме страна във вашите вътрешнопартийни боричкания и
игри. Не ви прави чест първо политически, после на годините по този
начин да се саморазправяте вътрешно и да карате ние да вземаме
становище по вашите си проблеми. Много ви моля, недейте да го правите и
откажете се от това нещо, което ни карате да вземем ние като колективен
орган.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Ганев. Не виждам други мнения и съображения.
Режим на гласуване по предложението за освобождаване на Димитър
Чутурков като председател на комисията по култура и духовно развитие.
Режим на гласуване. Две отделни решения са и ще трябва на две
гласувания да ги…
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна освобождава като председател на постоянна комисия „Култура и
духовно развитие” – Димитър Иванов Чутурков.
Резултати от гласуването: за – 26; против – 5; въздържали се – 4;
отсъстващи – 16.*
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ
Оспорвам гласуването, г-н Балабанов.
Тодор БАЛАБАНОВ
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Светлан Златев – „за“.
Георги ГЕОРГИЕВ
От залата: ……… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Това означава ли, че те не могат да си упражнят вота, колега? Има
протокол. Утре ще им отразят, че не са участвали в гласуването.

Режим на гласуване по оспореното гласуване. Защо трябва да ме
прекъсвате, не мога да разбера. Аз няма да пропусна… Режим на
гласуване, отново.

412-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
Общински съвет – Варна освобождава като председател на постоянна
комисия „Култура и духовно развитие” – Димитър Иванов Чутурков.
Резултати от гласуването: за – 28; против – 5; въздържали се – 2;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
За протокола: Бранимир Балачев – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване предложението за избор на колегата Мария
Тодорова за председател на ПК „Култура и духовно развитие“. Режим на
гласуване.

413-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет –
Варна избира за председател на постоянна комисия „Култура и духовно
развитие” – Мария Тодорова Тодорова.
Резултати от гласуването: за – 26; против – 3; въздържали се – 6;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Светлан Златев – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Честито на колегата Тодорова.

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на Общински съвет – Варна. Хубава вечер!
* 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. Д. СТЕФАНОВА/

