
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 9 
 
Деветото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе ОНЛАЙН на 20.11.2020 г. (петък) от 10:30 ч. до 13:50 ч. 

 
Към момента на онлайн проверката присъстват 47 общински 

съветника, отсъстват: 
 
Айше Мехмед КАДИР 
Генадий Христов АТАНАСОВ 
Калин Колев МИХОВ 
Мартин Петров АНДОНОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам днешното заседание. Първо ще направим проверка на 

кворума, след което ще Ви кажа кратко малко процедурни неща във връзка 
с неприсъственото заседание, което провеждаме днес. Правя проверка на 
кворума. Изчитам имената Ви и моля, след като изчета имената, моля да 
казвате дали сте тук с казвайки и Вашето име.  

 
Проверка на кворума : Адиле Кямил – тук, Айше Кадир – тук, 

Анелия Клисарова – тук,  Антоанета Цветкова – тук, Антон  Апостолов – 
тук,  Ахмед Ахмед – тук,  Бранимир Балачев – тук,  Велин Стоянов – тук, 
Венцислав Сивов – тук е колегата, Генадий Атанасов – отсъства, Георги 
Георгиев – тук, Даниел Николов – тук, Деян Пейчев – тук, Димитър 
Чутурков – тук, Ивайло Митковски – виждам Ви, Иван Иванов – тук, 
Йордан Павлов – тук, Йорданка Проданова – тук, Калин Михов, Костадин 
Костадинов – тук, Красен Иванов – тук, Лидия  Маринова – тук,  Людмила 
Колева-Маринова – тук, Марица Гърдева – тук, Мария Ангелова-Дойчева – 
тук, Мария Тодорова – тук, Мартин Златев – тук, Мартин Андонов – 
отсъства, Мартин Байчев – тук, Милена Димова – тук,  Николай Капитанов 
– тук, Николай Георгиев – тук, Николай  Костадинов – тук, Николай 
Евтимов – тук, Огнян Къчев – тук, Петко Петков – тук,  Руян Ризов – тук,  
Руслан Влаев – тук, Светлан Златев – тук, Светлозар Чорбаджиев – тук, 
Станислав Иванов – тук, Стела Николова – тук,  Стефан Станев – тук,  
Стоян Попов – тук, Христо Атанасов – тук,  Христо Боев – тук, Цончо 
Ганев   – тук, Щериана Иванова – тук, Юлияна Боева – тук и Янко Станев – 
тук.                 

  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Четиридесет и седем колеги присъстват. Двама имаме официално 

уведомление, че отсъстват. Предполагам другите двама колеги ще се 
включат всеки момент.  Колеги преминаваме към разглеждане на дневния 
ред на днешното заседание. Имате го изпратен, като към него има едно 
предложение за включване. „Приемане на мерки за подпомагане на 
таксиметровия бранш във връзка с пандемията от Ковид-19“. Казвам 
веднага, кое налага спешността му също. Това е, че към 01 декември 
изтичат значителна част от разрешителните на таксиметровите превозвачи 
и за да ги подновят е необходимо да заплатят данъците за 2021 г. Това 
наложи да предложим на Вашето внимание този проект за решение. Имате 
думата по това предложение, относно мерките за таксиметровия бранш. 
Няма мнение и съображения. Колеги, преминаваме към гласуване. Юлия 
Петкова ще изчита имената от списъка, като….Имахме малък технически 
проблем. Извинявам се. Подлагам на гласуване предложението за 
включване извънредна точка в дневния ред по отношение на мерките в 
подкрепа на таксиметровия бранш. Юлия Петкова ще изчита имената. 
Молбата ми е като казвате как гласувате да казвате също името си, за да 
може да се отбележи в протокола.  

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения по дневния ред - включване 

на точки, изключване и прочие. Заповядайте. Мария Ангелова, имате 
думата. 

 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
От името на „Демократична България“ предлагаме да отпаднат 

точките за „Водоснабдяване и канализация“. Съображенията ни за това са 
няколко. Едната, от който е - кредита е в много голям размер. Това са 
двадесет и четири цяло и четиристотин и тридесет и седем милиона евра. 
Това е голям размер и исканията, които имаме е за отлагане. Да има 
комисия по „Финанси и бюджет“, на която да можем да се запознаем, 
както всички членове на общинския съвет, с предложенията, които са били 
направени до други банкови и финансови институции, кои са те? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мога ли да ви прекъсна, колега Ангелова?   
  
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Да. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук до мен е г-н Вълканов, който съм поканил на днешното 

заседание. Ако прецените точката да бъде включена в дневния ред, ще дам 
възможност за въпроси към него от всякакъв характер, на които да бъде 
отговорено.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Председател, съвсем нормално е и има резон  в това, което се 

предлага, че трябва да има комисия по „Финанси и бюджет“. Значи, тук не 
са за сто-двеста лева. Вие искате в момента да дадете въпроси онлайн на 
среща с г-н Вълканов. То не е. Говорим за десетки милиони и в един 
момент дори няма да мине през комисия „Финанси и бюджет“. Да. 
Използвате нормативна уредна, че е законно, но най-малкото - това нещо 
трябва да се разгледа подробно и да бъдат предоставени всички документи 
предварително. Да мине по „Финанси и бюджет“ и тогава да има такава 
среща, която имаме в момента. Това е. Просто нямам думи. Меко казано е 
некоректно.      

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Ганев, уведомявам Ви, че тези средства не касаят общинския 

бюджет по никакъв начин. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Да не говорим, че размера е голям. Може ли само да се изкажа, ако 

има възможност?  Размера на кредита е много голям. Това са все пак близо 
двадесет и пет милиона евра. Срокът, за който ще бъде ползван този 
кредит, е до 2033 г., което натоварва данъкоплатците с огромни лихви. Ние  
не знаем, как е избрана банковата институция? Какво е съфинансирането, 
което предлага…  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На всичко това ще Ви бъде отговорено.  
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Но как очаквате, ние на момента,на мигът, ние да го видим и да го 

решим. Все пак. Нали, несериозно е това.  Това е голям проект. Трябва да 
видим не само банковите институции, на които им е предложено. Те какви 
оферти са предложи? Размерите на проектите? Нашето финансиране. Също 
така ние незнаем кои райони обхваща. В какво точно се състоят тези 
проекти? Това не тук за две-три минути и покрай вкарано в точка  
буквално „Разни“, покрай „Ковид зоните“, които трябва да решим днеска и 
са неотложни, се вкарва нещо толкова сериозно. Колеги, това не е 
сериозно. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мога ли да обясня, само? Нали знаете колеги, че Община Варна е 

съдружник с миноритарен дял в общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и Канализация – Варна“. Това би следвало да е известно 
на всеки един от нас.  С нашето решение днес, ние ще преценим, ако влезе 
в дневния ред, дали нашият представител да гласува на това общо 
събрание, как да гласува и по този начин той ще вземе участие в самото 
заседание. От там нататък решенията на общото събрание се вземат със 
съответното мнозинство, което предвижда Търговския закон и Устава на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Господин Председател, имам едно предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, господин Балачев, заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Значи провеждането на сесия в тия условия и онлайн създава 

определени трудности във връзка с комуникацията и предполага и един 
много бавен процес и на гласуване, на мнение и така нататък. Предлагам 
исканията да бъдат кратки и ясни, и да бъдат подлагани на гласуване, 
затова аз приемам, че се прави предложение да отпадне тази точка от 
дневния ред. Вместо да половин час да си обясняваме неща, които бихме 
могли след това, като влезе в дневния ред да зададем своите въпроси към 
управителя на дружеството и там, ако има нещо да изчистваме, да 
изчистваме, за да можем да вземем нашето становище. Вместо сега 
предварително по дневния ред да сортираме. Моето предложение е 
подложете на гласуване предложението на колегата да отпадне от дневния 
ред и по този начин въпроса ще приключи. Нека да сме по – експедитивни, 
защото пак казвам създава се…..   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Балачев, разбрах вашето предложение, нямам нужда 

от повече аргументи в този ред на мисли.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Моля да подложите на гласуване процедурно предложение. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ангелова, първо. 

Ще дам възможност за други предложения, колеги. Ще дам възможност. 
Първо предложението на колегата Ангелова подлагам на гласуване. 

 



Резултати от гласуването: за – 17; против – 5; въздържали се – 23; 
отсъстващи – 6, предложението не се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за допълнителни предложения. Колегата Георгиев 

изрази желание преди малко. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И д-р Митковски има желание. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски след Георги Георгиев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Здравейте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Здравейте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Във връзка с това, че не се провеждат редовно комисии и сесии се 

налага да направим предложенията си директно в настоящата сесия. 
Първото предложение, което бих искала да отправя е да бъде възложена на 
администрацията, спешна организация и подмяна на мантинелите на 
Аспарухов мост с такива, които са безопасни и съответно могат да спасят 
човешки животи. Това трябва да се направи сега в най – кратък срок. 
Видяхме след като падна камиона, какво се случи. Беше поставена 
мантинела, която може би отговаря на изискванията и може би би спасила 
въпросния човешки живот. 

Второто предложение е свързано с предложението, което направихме 
на предната сесия и не получи никакво развитие и съответно го предлагаме 
пак, възлагане на администрацията да извърши сертификация на община 
Варна по ISO 3701 „Антикорупция“ във връзка с което разчитам този път 
да има някакво развитие, и съответно при положение, че не се правят 
комисии по финанси, както и други комисии. Може би това е начина, това 
е единствения начин, по който предложенията трябва да бъдат правени. 
Следващото предложение за дневния ред, което правя е свързано с точката, 
която също не получи никакво развитие, а именно мораториум върху сечта 
в общинските гори за 20 години. Предния път разбрахме, че няма яснота, 
кой точно стопанисва общинските гори. Затова предполагам, че има 
някакво проучване по случая и може би има шанс да предприемем някакви 
действия, така че през следващата година и сушата, която предстои да 
бъдат запазени горите и ресурсите на община Варна.  



Следващата важна точка, която предлагам сега, защото трябва да 
бъде свършена в най-кратки срокове е свързана с това, затова че паниката, 
която се насажда в момента в обществото, трябва по някакъв начин ад 
получи  отдушник, обществото трябва да получи надежда, че нещо добро 
все пак се случва в този град, и  в тази връзка предлагаме да бъде 
възложено на Дирекция „Спорт“ организиране на коледен благотворителен 
футболен турнир с участието на варненските спортни клубове, 
професионални футболни клубове. По възможност „Черно море“, 
„Спартак“, „Тополи“ и събраните средства да бъдат насочени към 
медицинските специалисти, като цяло, защото всички искат да им пляскат, 
но хората работят в ужасни условия. Благодаря ви за сега.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви колега, нито едно от тези предложения не беше, не 

отговаря на изискванията на чл. 32 и чл. 33 от нашия Правилник за работа 
поради, което няма да подложа на гласуване включването им в дневния 
ред. Имали сте възможност да направите това предходния ден, най-
малкото да запознаем всички колеги от съвета с тези предложения. Така 
общо формулирани предложения, няма как да бъдат подложени на 
гласуване. Следваща.. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Извинявайте, как ги предложихте на предната сесия?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… аз Ви изслушах. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
… добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващите две седмици предстоят заседания на комисии, така че 

имате възможността да включите, да предложите, да направите тези 
предложения в съответните заседания на тези комисии и на редовна сесия 
това нещо, те да бъдат разгледани в случай, че получат съответната 
подкрепа от останалите колеги. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин Балабанов, а как… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… за моста, както и на предходната сесия го казах мисля, че на Вас 

или не помня на кого, който отправи запитване – мостът е част от 
националната пътна инфраструктура. Поддържа се от АПИ така, че не е от 



компетенциите на общината да прави това. Няма да ги подложа на 
гласуване по тези предложения поради това, че не отговарят на 
изискванията на правилника, който сме приели за нашата работа. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин Балабанов, а как ги предложихте на предната сесия? 

Тогава отговаряха ли? Две от тези предложения бяха предложени и бяха 
гласувани, затова ги предлагаме пак. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото са били в писмен вид. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не бяха в писмен вид. Предложиха ги. Гласуваха ги. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И заседанието беше с редовен характер. Настоящото е с извънреден 

такъв. И моля да не злоупотребявате с правата, които са Ви предоставени с 
Правилника и Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. Настоящото заседание – извънредно такова, ако желаете 
свикване на друго извънредно, с тези предложения, които сте направили, 
няма пречка да откриете такава процедура, да инициирате съответно в 
случай, че тя отговоря на изискванията на закона и на нашия правилник аз 
се ангажирам да свикам друго извънредно заседание още на следващия 
ден. Благодаря Ви. Доктор Митковски, имахте друго предложение. 
Заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Здравейте господин председател, колеги – това, че вече можем и 

онлайн да заседаваме донякъде е добре, защото по този начин по-лесно 
става комуникацията между нас и за заседание и за комисии. Точно това 
мен ме учудва, че при тази възможност, която имаме такива важни въпроси 
каквито са този… парите за ВиК, за съфинансирането от общината, за 
разкриването на COVID кабинети в ДКЦ-тата, при тази възможност, която 
имахме досега не са минали много простичко през комисии, което за мен 
това е… така, ми навява на някои мисли, които дано да не са такива. Не 
знам защо при положение, че и вие сте на линия, целият там екип около 
Вас е на линия, зам.-председатели и т.н., не се направиха в една седмица 
тези комисии, които щяха да отнемат по един-два часа, за да стане ясно. 
Сега всички ще си задаваме въпроси, ама тези пари, ама тези кабинети 
трябват ли, не трябват ли, какво ще бъде финансирането, за какво ще се 
използва, кой ще е изпълнител, кой ще е подизпълнител, коя банка и т.н. За 
мен така е недопустимо прескачането де факто на общинските комисии, 
които трябваше да извършат тези дейности. Не знам защо… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли предложение по дневния ред, колега Митковски? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не знам защо не сте го направили това става толкова просто. Вие сам 

виждате. Дано да е някакъв технически проблем, а не нещо друго. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли предложение за включване или изключване на точки от 

дневния ред? Отново питам, защото изказването Ви не е по тази тема, по 
която Ви дадох думата. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Точно по тази тема е, защото сега обсъждаме дневния ред, който се 

гледа, пак така да кажа – на тъмно като подизпълнителите на 
автомагистрала „ХЕМУС“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, други предложения? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Да, аз имам предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Ганев, имате думате. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Господин председател, в началото и когато бе въведено 

извънредното положение в България групата на „Възраждане“ направи 
предложение за допълнително материално стимулиране на лекари и 
медицински специалисти, работещи в общинските лечебни заведения. 
Тогава мнозинството отхвърли това наше предложение. Сега го правим и 
вчера е входирано в деловодството и настояваме в момента да бъде 
включено в дневния ред на тази извънредна сесия. То касае точно това, за 
което основно се събираме. Освен парите, които искате, мнозинството 
визирам, не Вас за мнозинството да гласува така на ангро десетки милиони 
– ние предлагаме нещо, което ще касае и ще помогне в тези критични 
моменти за всеки един лекар и медицински специалист, Община Варна да 
ги подкрепи. Затова предлагаме включване в дневния ред разискване на 
следното решение „На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна реши: отпуска по 500 лв. допълнително материално 
стимулиране за лекарите и медицинските специалисти, работещи в 
общинските поликлиники и болници в Община Варна. Необходимите 
средства да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 г. с 



компенсирана промяна в дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по 43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ за сметка на §10 ,,Издръжка“. На основание чл. 
60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може 
да последва значителна или трудно поправима вреда.“. Затова, моля съвсем 
отговорно това не е нещо, което касае политическо измъкване на някакви 
дивиденти… и моля наистина за отговорно отношение от всички 
присъстващи на тази сесия. Нека да вкараме в дневния ред и да 
подкрепим… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви колега Ганев, за коректно формулираното 

предложение. Не разбрах само извънредният характер… 
 
Лидия МАРИНОВА 
… не се чува „общински съвет“. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Очевидно има някакъв проблем, защото нищо не се чува. Господин 

Балабанов? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се колеги. Сега чуваме ли се. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Сега Ви чуване, да. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще повторя отново само – предложението Ви беше формулирано 

коректно с изключение на това, че не чух мотиви за извънредния характер, 
което трябва да се разгледа днес, а също така и финансовите средства, 
които са необходими за реализиране на това предложение. Имате ли 
такива? 

 
Цончо ГАНЕВ 
Ами господин председател, как да ги имаме такива като комисия по 

финанси продължавате да не свиквате – и вие и председателя на 
комисията. Значи  как… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, аз предложение… 
 
Цончо ГАНЕВ 
… такова нещо да мине през комисия по финанси, като ние… и това 

беше темата когато Ви поискаха оставката и когато не подкрепихме не 
свикването и не работата, която не се върши месеци наред. В момента ние 
пак нямаме комисия по финанси, наближава края на годината на двайсет… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… кога сте входирали това предложение, колега Ганев? И то не е 

разгледано. Кога сте го направили това предложение и то не е било 
разгледано? Бихте ли ми казали? 

 
Цончо ГАНЕВ 
Ми аз го направих вчера.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. И кога трябва да се разгледа от комисия по финанси. Защото не 

ми се слушат… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Когато има комисия. Ние нямаме представа кога … 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… предложение, което … аз не съм свикал комисия по финанси да се 

разгледа? Така ли? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Председателя трябва да я свика, когато той не я свика имате права да 

го свикате. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз… входирано вчера предложение, което все още не е достигнало 

до мен, аз да свикам заседание на комисията? Така ли да разбирам? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Достигнало е до Вас, господин Балабанов. Достигна до всички 

съветници. Всички го получихме това предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кога сте го получили вие, колеги? 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Точно когато получихме и другото извънредно предложение, което в 

момента входирате. Едното го допускате, другото не. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Едното сте го получили вчера, колеги.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Другото го получаваме днес. Каква е разликата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Входирано вчера и изпратено тази сутрин преди заседанието към … 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, преди заседанието е получено.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Мотивирайте ми извънредния характер на предложението, ако 

обичате. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ковид-хората умират, медицинските специалисти са обезверени, 

имат нужда от подкрепа. Ако това не е извънреден характер, кое е? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Може ли, господин председател? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване, колеги моля запазете тишина, подлагам на 

гласуване включването на точка в дневния ред както бе формулирана от 
колегата Цончо Ганев.   

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Лекар се въздържа за обезщетение за медицински специалисти. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, не прекъсвайте ще Ви изключа от системата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Вижте аз имам изказване и по… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Клисарова, в режим на гласуване сме, моля да не прекъсваме 

гласуването. И това към абсолютно всички колеги. 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще искам обяснение на отрицателен вот. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Докато обявим резултатите обяснение на отрицателен вот от 

колегата Балачев. Кратко моля, колега. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. Много мразя, когато някой се изказва неподготвен за 

това, че комисията по финанси умишлено не се свиква. Напротив, всички 
материали, които са стигнали до комисията са обработени към днешния 
момент, разпратени са съответните писма с оглед на това какво е 
становището на компетентните органи по повдигнатия въпрос и 
естествено, че дори имаме проект за дневен ред, който ще бъде направен 
след като бъдат получени отговорите от… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това не е отрицателен вот. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
По отношение на специално на… специално на тази точка, която се 

предлага, първо до мен не стигнало такова нещо и второ  дори и да стигне 
аз преди да направя проверка относно финансовите възможности на 
общината, няма как веднага да го вкарам независимо, че ние подкрепяме 
също медицинските работници и аз съм един от тези, които ходи по 
здравните заведения и се среща с тях за разлика, най-вероятно, от 
колегите.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Резултатите от гласуването. 
 
Резултати от гласуването: за – 18; против – 6; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата по дневния ред колеги. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Господин председател, имам процедурно предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, госпожо Николова, заповядайте. 
 
 



Стела НИКОЛОВА 
Предлагам да прекъснем за момент заседанието докато възстановите 

живата връзка така, че гражданите на Варна да имат възможност да 
наблюдават какво се случва днес. Тъй като това е извънредна сесия с 
кратки точки, но изключително важни. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека само да Ви прекъсна и да кажа. Нека само да Ви прекъсна и да 

кажа. До пет минути проблемът с живото предаване ще бъде…. Или не по-
късно от пет минути от приключване на заседанието ще бъде качен записа. 
Целият. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Това не означава, че гражданите на Варна нямат право да гледат, 

както и журналистите, защото при нас няма нито журналисти, нито… ние 
за пореден път така заседаваме. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще бъде качен целият запис, уверявам Ви. Пет минути след… 
 
Стела НИКОЛОВА 
… това не означава, че гражданите нямат право да гледат какво се 

случва. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, че имат право. Имаме технически проблем. Проявете 

разбиране. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Проявявам, затова предлагам да бъде за малко прекъснато 

заседанието, докато бъде отстранен проблема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата на Галя Георгиева, която отговаря за техническата 

част, за да Ви обясни на какво се дължи невъзможността за излъчване в 
момента на живо на заседанието. 

 
Галя ГЕОРГИЕВА 
Здравейте уважаеми съветници, няма да ви отнемам много от 

времето в мен е причината, в момента не можем да излъчваме – 
започнахме да го правим, но прекъсна по технически проблем. Така, че 
моля да ни извините. Уверявам ви, че пет минути след приключване на 
заседанието цялата общественост ще има достъп до записа така, че отново 
ви моля за разбиране. Благодаря Ви. 



Стела НИКОЛОВА 
Това, че имаме технически проблем не означава, че ние трябва да 

продължим по този начин. Освен това до сега минаха важни гласувания. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Господин председател, има предложение по процедура би следвал да 

се гласува.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване процедурата. Благодаря господин Златев. 
 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 11; въздържали се – 

16; отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване дневния ред в цялост, колеги. В режим на 

гласуване. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Господин председател, искам само нещо да попитам. Може ли?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може – да, господин Ганев. 
 
Цончев ГАНЕВ 
То е конкретно към Вас. Искам да попитам, тъй като уведомлението 

за това заседание беше формулирано „девето заседание на Общински съвет 
– Варна“ и никъде не беше споменато в … „извънредно“. В момента в 
извънредна сесия ли сме или в редовно заседание? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извънредно, колега. 
 
Цончо ГАНЕВ 
И актуализацията на дневния ред, който получихме вчера и преди 

това пише „девето заседание на Общински съвет – Варна“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То е част от… те се номерират всичките заседания.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Но никъде не се упоменава, че … то е номера добре, но никъде не се 

казва извънредна сесия. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… ама има правни основания, прочете го в правилника. Има правни 

основания. На тези правни основания свикваме извънредно заседание. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Няма нищо… аз не оспорвам това. Не оспорвам правните основания. 

Това, което е свикано и както е посочено в свикването му – „девето 
заседание“, а няма никъде… не се обяснява, никъде не се казва 
„извънредна сесия“ след това.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вижте само поканата също, която сте получили „Уважаеми 

общински съветници, уважаема администрация..“, аз наистина съжалявам, 
че си губим времето с такива - откровено казано глупости, „на 20.11.2020 
г. от 10:30 ч. ще се проведе онлайн извънредно заседание на Общински 
съвет – Варна.“. Кое не е ясно? 

 
Цончо ГАНЕВ 
… поясненията надолу вече. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Дали са поясненията надолу, дали е посочено правно 

основание, колега Ганев – това няма абсолютно никакво значение, така че 
моля нека не издребняваме с такива неща. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Господин Балабанов, какво включва извънредността в това 

извънредно заседание да се включи ВиК? Може ли да отговорите, че нещо 
не виждам правното основание. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, дневния ред по отношение на точката на ВиК бе гласувано тя 

да влезе в дневния ред. Аз повече нямам намерение да коментирам 
процедурни въпроси, свързани с нея. Ще я коментираме по същество, ако 
приемем дневния ред. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-
Варна“ ООД, насрочено на 01.12.2020 г. 



 
2. Създаване на специализирани кабинети за диагностика и 

лечение на COVID-19 към общинските диагностично-консултативни 
центрове на територията на Община Варна. 

 
3. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 
Варна, насрочено на 15.12.2020 г. 

 
4. Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш 

във връзка с пандемията от COVID-19. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 4; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Предложението за дневен ред се приема.  
Преминаваме към точка първа от дневния ред. 
 

 
  



 
І. 

 
По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД, насрочено на 01.12.2020 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще дам думата на господин Вълкнов – управител на 

„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД накратко да ви запознае, след 
което ще ви дам възможност да зададете своите въпроси. Заповядайте, 
господин Вълканов. 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници. При самото гласуване разбрах, че имате някакви 
съмнения по отношения на това, което се върши във връзка с проекта за …, 
който трябва да бъде направен на територията на Община Варна. Аз 
дълбоко останах разочарован от това, че след като пет години работим по 
този проект с общината и, за да получим безвъзмездна финансова помощ 
от Европа в размер на 96 760 000 евро, разбирам, че тук общинските 
съветници една голяма част от тях не знаят какво точно ще се случи. А 
това, което ще се случи е да подменим инфраструктурата в следващите две 
години на територията на селищните образувания, които са на запад от 
Варна, т.е. от „Владиславово“ до „Траката“ и да се направи водопровод, 
подмяна на водопровод от Варна в посока на Златни пясъци, също така и 
четири участъка на довеждащия водопровод от язовир „Камчия“ по посока 
на Варна. Чух, че някакви 25 млн. евро, нали ще бъде самоучастието. 
Самоучастието не е на Община Варна, самоучастието е на ВиК-Варна. Т.е. 
и самоучастието е в сумата от 18 774 000 лв., т.е. няма никакви 25 млн. 
евро. Останалите са ДДС от 22 млн. Вие сте единствените от Община 
Варна в дружеството, което обслужва територията на цялата варненска 
област, които ще се ползвате от този проект. Няма как след като 5 години 
сме работили и искаме да извършим това, до сега, вие да не искате да 
гласувате тези пари, за които сме провели процедури, т.е. ние сме си поели 
процедура с банките и има спечелила банка. Банката ни чака да сключим 
този договор за съфинансиране, а оставам с впечатлението, че вие си 
мислите, че Община Варна трябва съфинансира проектите, което не е така. 
Вероятно си мислите, че и с този кредит ще се вдигнат цената на водата, 
която ще имате лични интереси това да не става. Това не е така, тъй като 
до този момент ние също имахме кредит за Камчийски пясъци, който го 
изплатихме до настоящия момент. Т.е. промяна на цената на водата за 
ваше успокоение да ви кажа, че няма да има. После ВиК-Варна е 



регулирано дружество от регулатор. Всичко, което е свършено до 
настоящия момент е регулирано и то няма как да бъде някаква 
самоинициатива на управителя на ВиК или на който и да е. В интерес на 
истината това, което в начало ви каза председателя на общинския съвет, 
вие не обърнахте достатъчно внимание и без вас с 51% от държавата този, 
това гласуване ще мине, но тъй като вие сте единствената община във 
Варненска област, която сте над 10 000 човека и която ще бъде ползвател 
на този проект, който ще бъде собственост на общината, което до сега не 
се е случвало, тъй като ВиК-Варна за първи път ще бъде бенефициент. До 
сега във всички проекти, които са били в общината – Общината си е била 
бенефициент, т.е. тя е крайния получател и крайния получател е за 
пречиствателна станция – Варна, за пречиствателна станция – Златни 
пясъци, да не ги изброявам всички, да ви губя времето. За първи път 
министерски съвет реши, за да не се плащат някакви глоби и неустойки от 
страна на Община Варна, ВиК-Варна да поеме тези задължения като 
оператор. Ето то работи по този начин. Така или иначе ще ги приеме. От 
направената процедура, ако сте приели и сте прочели какво се случва, са се 
явили шест банки, от които има спечелила банка – процедурата, която … с 
която трябва да сключим договор. Ако ние не го сключим този договор ще 
забавим изпълнението на проекта, ако започнем да забавяме изпълнението 
на проекта, той е до 2023 година, ние няма да можем да си изпълним 
ангажиментите. Ето, точно тогава ще има санкции по отношение на това, 
което не сме свършили и тогава вече ще има неустойки, които ще се 
дължат по отношение на изпълнението на този договор. Този договор, ви 
казах, работи от 5 години. Той е подписан от министерството на околната 
среда и водите, т.е. той ни е разрешен този договор и ние работим по него. 
Недейте да спирате процеса, защото казано на чист български език, от 
ваша страна това е срамота. Вие, общинските съветници на Варна да не 
искат да си получат европейските пари при положение, че те няма да 
финансират, а ВиК-Варна ще съфинансира със самоучастие този проект и 
пак ви казах и го запомнете добре, увеличаване на цената на водата във 
връзка с самофинансирането по този проект няма да има. Ако имате 
някакви въпроси съм готов да ви отговоря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги за въпроси. Ще помоля заявки първо да 

направите. След, което да дам възможност. Рюян Ризов, добре. Марица 
Гърдева, Мария Ангелова, Христо Атанасов след това. Огнян Къчев. Това 
ли са, колеги заявките за въпроси? Стела Николова. Други… 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Господин председател, аз ще имам изказване, но не за да задавам 

въпроси. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще дам думата, после. Сега питам за въпроси. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мисълта ми е, че ще изразя нашето становище… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Балачев. Други… Николай Капитанов, Георги 

Георгиев. Други въпроси ще има ли от колегите? Добре, преминаваме към 
първия – Рюян Ризов. Заповядайте, господин Ризов имате думата. 

 
Рюян РИЗОВ 
Здравейте, господин Вълканов. Искам да попитам към този проект 

село Каменар включено ли е? 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Да, има колектор в Каменар, който е пред срутване, защото сме се 

мъчили през годините къде ли не да го вкараме, нали… в Министерството 
по бедствия и аварии и т.н., но не сме могли да го направим. Така, че има 
колектор за отпадъчни води, който ще бъде изграден по този проект в 
размер на около 5 млн. лв. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други въпроси, господин Ризов, имате ли?  
 
Рюян РИЗОВ 
Питам, защото знаете там има много голям проблем с водата… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да мотивите Ви са ясни – да. Имате ли друг въпрос? 
 
Рюян РИЗОВ 
Не, това е. Просто исках да знам дали… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, господин Ризов. Госпожо Гърдева, имате думата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Здравейте, господин Вълканов. Преди да Ви задам въпроса искам да 

се извиня за поведението на колегите, които цяла сутрин се опитват да 
провалят сесията… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… госпожо Гърдева, по същество. 



Марица ГЪРДЕВА 
По същество. Бихте ли казали ориентировъчно колко варненци ще се 

възползват от този проект? Благодаря. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Колко варненци ще се възползват? Ами, ние не сме изчислявали 

точно колко варненци ще се възползват, но вие сами виждате целият град 
ще се възползва от това, че ще се направят четири участъка на довеждащ 
водопровод Камчия от землищата на Провадия, на Дъскотна, на… за 
довеждащия водопровод, т.е. колко варненци… всички варненци ще се 
възползват. Тук в рамките на… 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Значението на проекта е за цяла Варна. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
От Христо Смирненски нагоре. Говорим за направата на 88 км. 

канализация и 22 км. водопроводи и една канална помпена станция, която 
ще бъде изградена. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Това е от жизнено значение за цяла Варна. Това е уточнението. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Това е разстояние от тук до Търговище. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Благодарим Ви много. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Разбирате за какво става въпрос. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли други въпроси, госпожо Гърдева? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Не, исках само това да уточним за колегите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има думата госпожа Ангелова. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Здравейте, господин Вълканов. За да не остава погрешно чувство, че 

ние опозицията сме против, просто не сме запознати и искахме малко по-



детайлно да получим информация. Сега, Вие казвате на запад от 
Владиславово до Траката. Какво означава това? В същото време госпожа 
Гърдева като Ви зададе въпрос Вие казахте 22 км. само водопроводи. 
Може ли малко по-детайлно да ни обясните кои точно местности обхваща, 
защото така е много общо и много контурно дадено и какво като пера най-
обобщено също да ни кажете. Обхваща ли рехабилитации или изграждане 
на нови такива. Далеч съм от мисълта, че тук за няколко минути можем да 
изчерпим темата, но поне, пак казвам, контурно да получим някаква 
информация, защото иначе гласуваме на тъмно. Ние сме „за“, ние живеем 
във Варна и всички живеят във Варна – нашите семейства, близки и сме за 
този проект, но също така сме на ясно, че Община Варна е акционер, не 
той ще тегли кредита. Никой от нас тук в Общински съвет не е чак толкова 
далеч от материята, та да не разбере за какво става въпрос. Благодаря Ви. 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Ми от някъде 15 мин. трябва да ви прочета всички селищни 

образувания и местата от къде до къде трябва да са направи…селищните 
образувания са ясни, казах ви. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Ние затова искахме да има комисия, за да не губим времето на целия 

съвет. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изброете само местностите, които ще обхване… 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Канализация в Каменар, ще се направи водопровод от ВиК до 

„Златни пясъци“ в по-голямата му част по лявото трасе на магистралата, 
която върви по пътя за „Златни пясъци“. Имаме направа на тези площадки, 
които ви казах – на Житница, Игнатиево, Девня-Варна, Чуката до Девня, с. 
Припек. Христо Смирненски – улицата, която се намира над ВиК, вятърна 
мелница посока на болницата, по цялата ще минава канализация, там ще 
бъдат изградени, не подменени нови канализации – в „Изгрев“, в 
„Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“, „Сотира“, под „Владислав Варненчик“, 
„Св. Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Бриз“. Колко повече да 
ви кажа? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това са местностите, в които ще бъде изградена изцяло нова, защото 

това беше част от въпроса… 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Изцяло нова. 



Мария АНГЕЛОВА 
Само да попитам. Вие казахте 22 км.-новата канализация… 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
22 км. казвам, новите водопроводи, а останалите са канализации. 

Проектът, целия е за канализации, но тъй като ВиК-Варна има много 
сериозен проблем по отношение на амортизирания водопровод, който е 
изграждан преди 60 години, 70 по посока от Варна към „Златни пясъци“, 
затова ние настоявахме много този водопровод да бъде подменен с нов. 
Той е с диаметър 1 метър, голям е и знаем какви проблеми създаваме на 
хотелите и на хората, които живеят в района от „Почивка“ по пътя към 
„Златни пясъци“, „Св.Константин и Елена“ и т.н. Точно затова той минава 
и през лозя и през частни имоти, където много трудно се обслужва, затова 
беше необходимо този водопровод, който е амортизиран да остане като 
вътрешна мрежа, а да изградим новия, който ще минава, казах ви, по 
трасето по публична инфраструктура. Затова водопроводите са по-малко. 
На Варна й трябва канализация, защото свлачищата, които се случват и 
тези територии, които са над „Христо Смирненски“, примерно „Акчелар“, 
„Траката“… те нямат канализация. Части от тях … ще бъдат изградени 
нови съоръжения.  

 
Мария АНГЕЛОВА 
А за какви срокове става въпрос? Извинявайте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Ангелова, повторете не се чу добре. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
В какви срокове се предвижда изграждането? Тъй като кредитите, 

видяхме, че са до 33-та година и още един въпрос. Казахте, че е проведена 
процедура. По какъв критерий избрахте банките, като най-ниска лихва, 
най-дълъг срок? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По какъв критерий е избрана финансовата институция. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Комисия, която както се прави по поръчките. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обществена поръчка. 
 
 
 



Валентин ВЪЛКАНОВ 
Обществена поръчка – прави се комисията, тя си гледа какво са 

подали банките, участваха … само ще ви кажа – ОББ, Европейска банка за 
възстановяване и развитие, Уникредит, Райфайзен, Международна 
инвестиционна банка и ЦКБ. Ето от тези всички комисията се спря на най-
ниската лихва, която е 0,73 с ЮРИБОР. Имаме 3 години гратисен период, 
след който ще започнем да плащаме. Плащането е около 80 000 евро на 
месец, което е по-малко от кредита, който сме плащали до сега по 
Камчийски пясъци така, че това няма да затрудни, ако нещата вървят добре 
с икономическото състояние на ВиК и то се движи в правилна посока, ако 
както към настоящия момент, т.е. ние няма да имаме никакви проблеми с 
това да си обслужваме кредита. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Другият въпрос беше за какъв период… 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Последен въпрос само. Аз не чух сроковете, в които предвиждате 

всичко това да се случи. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
ВиК-Варна като бенифициент е възложител по обществени поръчки, 

т.е. той играе ролята представете си все едно на Общината, тя избира 
фирмите. Ние нямаме право, като получател на парите, ние да ги правим, 
което е безкрайно неприятно за нас, защото аз твърдя, че нашата фирма 
има много добри специалисти, които биха могли да направят доста от 
съоръженията, които може би трябва да се изградят, но така или иначе 
вървят процедури, ние ще ги възлагаме на фирми, ще следим за 
направянето на тези водопроводи. В двугодишен срок след сключване на 
договора те трябва да си изпълнят ангажиментите към Община Варна и 
към ВиК. Когато обектът бъде приет и въведен в експлоатация той 
автоматически ще бъде предаден на Община Варна като собственик, а ние 
ако добре разбирате, продължаваме да плащаме още 8 години кредит. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, две години е срокът, който е от сключване на договора с 

изпълнител за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията. 
Конкретно на въпроса Ви, госпожо Ангелова. Други въпроси имате ли, 
госпожо Ангелова? 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря и последно – общото оскъпяване ме интересува, на 

кредита, последно. Благодаря. 
 



Валентин ВЪЛКАНОВ 
Оскъпяване на кредита? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Какво означава оскъпяване? Бихте ли била по-конкретна. Годишният 

процент на разходите? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не, не, не. Тя вероятно иска да каже колко е лихвата върху заемната 

сума. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
1,73. Повече какво да Ви кажа. Аз от къде да знам ЮРИБОР колко 

ще стане. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
1,73 е лихвата. Тя пита за ГПР. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Годишен процент на разходите. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Да, да .. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Когато е избирана банковата институция, най-вероятно, би следвало 

това да бъде отчетено, защото това е един от най-важните фактори при 
избор на кредитираща институция все пак. Затова Ви питам Вие казахте, че 
е избрана и избрана по лихва, но освен лихва е избрана и по ГПР. Просто 
Ви питам колко е ГПР-то. 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
ЮРОБОР. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
ЮРОБОР е част от лихвата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кажете само конкретните параметри на ГПР. Редовната лихва е… 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Явно не можете да ми отговорите 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… за управление 0,3 върху остатъчния кредитен лимит през първа 

година. 0,2% през останалите години и съответно наказателна лихва при 
забава в случай на просрочие, обаче тя е алтернативна, която е редовната 
лихва плюс надбавка от 5%. Значи това е структурирания годишен процент 
на разходите по кредита. Казах ви го по пера. Сега, да не го събираме тук 
да правим сметка. Така, ако госпожа Ангелова няма други въпроси. 
Господин Атанасов има думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Здравейте, господин Вълканов, колеги, като начало искам да ви кажа, 

че не е срамота това какво и как ще гласуваме, срамота е, че Варна губи 
над 60% от водата, която е във водопреносната мрежа и това е по ваши 
данни, не по мои. Вие сте го казали, не аз. Сега, когато говорите за „вие“ и 
„ние“, ние сме ние, а пък вие сте вие. В крайна сметка ние сме дори 
миноритарни съдружници в… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли да се приближите само към устройството, че много слабо се 

чува, колега Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така чува ли се? Така, че Община Варна така или иначе със своето 

участие също съкредитополучател на този кредит, който се тегли и за да не 
влизам в подробности и да не се връщам към Камчийски пясъци ще Ви 
задам въпроса горе-долу с колко смятате, че ще се намалят загубите, 
естествено в средносрочен план по отношение на… след изграждането на 
тази … на този допълнителен проект и горе-долу в какъв аспект смятате, 
че можете да ни дадете някакъв доклад за това с колко сте намалили 
загубите, в крайна сметка, след тази инвестиция? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само, колега Атанасов аз да се намеся в началото на разговора… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само да довърша нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проектът, основно, както каза господин Вълканов е за канализация 

като много малка част от него касае водопроводната… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Няма значение. 22 км. са и те ще намалят в крайна сметка сигурно 

загубите. Не знам.. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах какво имате предвид. Да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Аз го имам предвид и го чух. В крайна сметка това исках да разбера. 

В дългосрочен план, в средносрочен план в крайна сметка може би ще е 
направено… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… за намаляване на загубите на вода… 
 
Христо АТАНАСОВ 
…и другото, което е, може би, за да се избягват всички тези 

полемики и въпроси, когато има подобен проект е хубаво малко повече, 
чрез нашия представител може би, да бъдем уведомявани и да получаваме 
някаква информация в поетапност, за да не се случва сега в момента или да 
го затрупваме човека с въпроси, които той може да не е в неговата 
компетентност да отговори на част от тях. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Вълканов по 

отношение на загубите. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
ВиК-Варна има 5 100 км. водопроводна мрежа и 1 600 км. 

канализационна. 22 км. водопроводна мрежа от Варна, смяната на един 
водопровод няма да донесе до кой знае какви разлики по отношение на 
авариите единствено по този водопровод. Вярно е, че по този водопровод, 
тъй като е с голям диаметър, изтичат големи количества вода при авария, 
надяваме се той да падне с 2-3%, но съществено очакване на намаляването 
на загубите там, не му се очаква. 88 км. е канализационната мрежа, ви 
казах, която ще доведе до отвеждане на отпадъчните води по пътя за 
пречиствателна станция Варна. Ето към това е насочен проекта и това е в 
така идеята той да бъде реализиран и Варна да няма места където да няма 
канализация. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Атанасов има ли други въпроси? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Къчев, имате думата. 



Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря, господин председател. В изказването си господин 

Вълканов обяви, че няма да има промяна в цената на водата. Как се 
обявява такова твърдение след като знаем, че това се разпределя от 
държавния регулатор  от ДКЕВР. Въпросът ми е извършен ли е анализ и 
оценка на въздействието относно редуцирането цената на кубичен метър 
вода за крайния потребител, която знаем, че е над 3лв. и 20 ст., да се 
намали в следствие на тези подобрения, които се предлагат в проекта, 
който е за изграждане на ВиК инфраструктурата за обособената територия, 
която обслужва ВиК-Варна. Това ми е въпросът. Ангажира ли се господин 
Вълканов, че няма да има в този 10-годишен период, до 33-та година, като 
изплащаме, че няма да има промяна на водата и напротив, трябва да се 
намали след като влагаме пари в … толкова милиона, както казахме, дали 
са евра или лева е без значение, защото всички ние ще изплащаме до 33-та 
година тези заеми и относно това намаление на загубите на водата и т.н., 
няма ли да редуцираме водата да се намали, а не да се увеличава. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, разбрах, господин Къчев. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
То в случая е най-добре никой да не плаща вода, то с тази пандемия 

нататък вървят нещата, че хората едно от страх, второ от невъзможност, 
нали да имат финансови средства, не идват да си плащат, та… аз ви казах и 
пак повтарям, заради този проект към настоящия момент увеличаване на 
цената на водата няма да има, тъй като той влиза в рамките на разходи и 
ползи, които са изчислени при изграждането на проекта. И няма да има 
промяна на цената за това, че ще почне разработването на проекта. Ние 
средства, освен заема, който ще теглим за съфинансиране и парите, които 
ще дойдат от Европа, допълнителни няма да плащаме за този проект по 
никакъв ред. Така, че всичко е ясно. Вие търсите някаква гаранция за 
близките 10-15 години, аз да ви кажа дали ще има увеличаване на цената 
на водата, еми конкретно по тези причини твърдя, че няма да има. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Да не отиваме в друга крайност. Аз не съм максималист след 15 

години да ми твърдите, че ще е 3,20 лв. водата, но след като влагаме 
толкова много средства в инженерната инфраструктура на ВиК би 
трябвало да се редуцира и водата. Не само да мислите за повишение. Защо 
да не я намалим? 

 
 
 



 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Собственик на инфраструктурата е Община Варна. Това трябва да е 

ясно. Никой не влага пари в инфраструктура, която е собственост на ВиК. 
Тя не е собственост на ВиК, а на Община Варна. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Община Варна, но тъй като в момента доколкото ми е известно..тази 

водопроводна мрежа явно се нуждае… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…няма как да падне. Целта, колега Къчев, тук е екологична основно 

– за отвеждане и пречистване на отпадните води, а не да се изливат в тези 
местности по настоящем, където, както…към Шокъровия канал и от там в 
морето – непречистени. Това е отговорът на Вашия въпрос и всъщност 
това нещо няма да намали цената на водата. Тази инвестиция. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Но да кажем ще подобри - кое? Ще подобри инфраструктурата …или 

загубите.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще предотврати нови замърсявания. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Пак е нещо. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Госпожо Николова, имате думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Здравейте, господин Вълканов. Аз имам няколко въпроса. Единият е 

във връзка с това, ако проектите не бъдат изпълнение навреме, тъй като 
вие ще избирате фирмите, които ще .. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да се приближите до микрофона, тъй като не се чува. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Така, сега чувате ли ме?… при положение, че ВиК ще избира 

фирмите изпълнителки, ако те не се справят в срок за кого ще бъдат 
неустойките? За чия сметка и ще имаме ли наказания по европейската 
програма в този случай, защото както знаем от злополучния проект на 
„Кабакум“, там хората все още чакат да се завърши канализацията и да им 



се асфалтира пътя и живеят вече година и половина в ад. Така, че съвсем 
нормално е да искаме да знаем за чия сметка ще бъдат, така да се каже, 
неустойките и ще има ли отрязване от европейските средства, ако 
проектите не бъдат изпълнени в срок? Иначе гражданите на Варна дълго 
време чакат тези проекти да бъдат започнати и съвсем нормално ние като 
общински съветници да искаме да знаем дали това ще започвате, защото от 
документите, които на нас ни бяха предоставени не става ясно. Става ясно 
само, че ви ще теглите кредит и тъй като вие казахте, че нашия глас-на 
общинските съветници и на варненци не ви е необходим за изтеглянето на 
този кредит, не смятате ли, че е арогантно подобно Ваше изказване при 
положение, че все пак варненци ще платят това през частта на Община 
Варна през своите сметки, които залагате всъщност в този кредит? 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Виждам, че влизате в някакъв особен филм по отношение на кой на 

кой ще плаща, и колко, и кога, и как, но искам да Ви кажа следното, че 
казах ви досега по всички проекти бенифециент беше Община Варна. За 
първи път се дава възможност, тъй като Общината отказа по този проект да 
бъде бенефициент, ВиК-тата в 16 града на България да станат 
бенефициенти по тези програми. Проектът е подписан преди година и 
половина, по него се работи, казах ви, че се правят обществени поръчки, 
естествено, че санкциите, които ще бъдат наложени, ще бъдат наложени на 
ВиК-Варна. Няма да бъдат наложени на общината. А ако питате 
евентуално от къде ще намерим пари да ги покрием, ако има санкции? Ами 
и аз не знам от къде ще намерим пари. Няма как да ви отговоря по друг 
начин, защото нашите разчети са направени да нямаме грешки и надяваме 
се и фирмите, които ще бъдат избрани като резултат да изграждат тези 
обекти, ще си изпълнят задълженията както трябва. Имаме колектив, който 
ръководи проекта. Имаме достатъчно хора, които са на работа във ВиК и 
смятам, че професионализма на хората ще доведе до това да си свършим 
добре работата, за да нямаме санкции. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Вие сам казахте, че служители на ВиК-Варна няма да участват в тези 

проекти, те ще се извършват от други.. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Служители, които да изграждат обектите няма да участват, т.е. няма 

да участват тези – работниците, които могат да лепят тръби, да ги полагат 
и т.н.  

 
Стела НИКОЛОВА 
В какъв процент са санкциите, които може да получи ВиК-Варна при 

неизпълнение в срок на проектите? 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Само момент, колега Николова. По отношение на санкциите – 

санкциите спрямо различни нарушения, както е практиката по всяка една 
европейска програма – са различни. Те няма как да бъдат коментирани. 
Има някакви конкретики. Всяка една конкретна санкция, управляващия 
орган приема решение, какъв да бъде съответния размер спрямо тежестта 
на осъщественото нарушение. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Има ли някакъв максимален размер?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама максимален то няма как да се каже. За някои нарушения би 

могла да е 10%, за някои да е 0,1%, за някои да е 2%. Това е много, много, 
много относително. Няма как господин Вълканов да Ви даде този отговор. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Разбирате притеснението ми предвид, че досега изпълняваните  

проекти за канализация, без значение кой е бил бенифициента, дали 
Община Варна или някой друг, досега не са изпълнявани в срок и заради 
затова питам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение на неизпълнението в срок аз съм убеден, че в 

договорите, които ВиК-Варна ще сключи със съответния изпълнител ще 
има заложени неустойки за забава в случай, че същите дружества не си 
изпълнят ангажимента да изградят водопровод, канализация в договорения 
срок. Така, че тези неустойки съответно те ще бъдат съобразени съответно 
с евентуални и хипотетични санкции, които би могло дружеството да 
претърпи във връзка със забавата, която е от страна на трето лице. Затова 
бъдете уверена, че ще си поемат съответната договорна отговорност. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Това не е успокоение предвид, че гражданите на Варна ще бъдат в 

едни сериозни ремонти дълго време, така че и биха искали това да се случи 
в сроковете, които съответно ще бъдат посочени… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, господин Вълканов Ви каза преди една минута, че целта е 

всичко да се изпълни качествено и в срок, затова са договорите. Договорът 
се сключва с определени цели. Основните цели и същественото 
съдържание на договора са вида, качеството на изпълнение на СМР-тата, 
сроковете за изпълнение на СМР-тата и съответно цената. Други въпроси 
имате ли, госпожо Николова и ли да дам думата на господин Капитанов? 



Стела НИКОЛОВА 
Не, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Капитанов, имате думата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря Ви, господин Балабанов. Здравейте господин Вълканов,  

доколкото разбрах процедурата за определяне на банката, с която да 
работите и продължила доста дълго време. Така ли е? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Малко се приближете към микрофона или по-високо да говорите, тъй 

като не се чу. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Доколкото разбрах процедурата за определяне на банката, с която да 

работите по отношение на този кредит е отнела доста дълго време. Така 
споменахте, ако не се лъжа? 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Идеята беше първо да бъде Европейската банка за развитие и 

възстановяване. Европейската банка за развитие и възстановяване реши, че 
ВиК-Варна стои добре икономически на пазара и предложи да сключи 
договор с Райфайзен и Уникредит Банк, които да участват в процедурата и 
тя да им стане гарант и тъй като разговорите, които проведохме там бяха 
доста сложни и не можахме да се ориентираме във връзка с това те горе-
долу какъв процент ще ни дадат. Направихме реална процедура, в която 
участваха всички, казах ви, шест банки и на база на показателите, които 
представиха... които са....не са измислени от ВиК-Варна, а са описани в 
договора с Министерството на околната среда и водите и по тези 
показатели, на база на представените оферти избрахме банка. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Ако правилно си спомням казахте, че около шест месеца е 

продължила цялата процедура. Очевидно е тежко и трудно да се избере... 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Да, да. Толкова, да. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Виждате сами, че и при нас също този разговор е тежък и 

труден и като цяло според мен, честно казано не му е работата и в самия 



Общински съвет, защото преди това трябва да мине комисия, но мен 
въпроса ми към Вас е след като преди шест месеца... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, има проблем с Вашата връзка и насича... 
 
Николай КАПИТАНОВ 
....процедура, но...в която ние трябва да участваме. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Не чухме нищо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, да помоля само да си спрете видеовръзката за 

момент, защото не се чува добре... 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре, спирам я. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, защото прекъсва, насича... 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да. Въпросът ми е следния. След като очевидно е, така относително, 

тежка дискусия и логично е тя да бъде проведена преди това в комисии, 
защо така се случва, че вие сте започнали тази процедура преди 6 месеца с 
обоснованото предположение, че Община Варна трябва да даде съгласие за 
този кредит, а в същото време пускате искане към Общината, 20 дена 
преди крайния срок, което ни поставя в ситуация да обсъждаме нещо, 
включително да излиза, че сме срещу него, а ние не сме, напротив – 
поддържаме ви, просто искаме да имаме повече информация и яснота. 
Защо се наложи това забавяне? Това ми е въпросът? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, аз ще отговоря чисто процедурно по темата. За да 

се стигне до там, да се свика общо събиране на съдружниците на „ВиК-
Варна“ ООД е необходимо първо да бъде избран изпълнителя и да има 
конкретни параметри по отношение на кредита. Само тогава ние бихме 
могли да вземем надлежно решение как да упълномощим нашия 
представител в Общото събрание – как да гласува. Поради тази причина 
след избора на изпълнител и влизане в сила на решението за избор на 
изпълнител, по отношение на банковия кредит, господин Вълканов е 
входирал покана за свикване на Общо събрание на съдружниците и то в 
срок значително по-рано отколкото устава и дружествения договор 



позволяват, тъй като той е седемдневен преди самото заседание, така че не 
е имало как да обсъдим в конкретика темата, предварително без да имаме 
избран изпълнител. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Т.е. да разбирам, че ние не можем да обсъдим тази тема дори и ... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние бихме могли да я обсъдим като вземане на кредит, например... 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Защото, вижте в момента ситуацията – прекалено много и тежка 

информация идва за много кратко време освен това всеки от нас, разбира 
се, не е специалист по  всичко. От нас се очаква да потърсим хора, с които 
да се консултираме, които да ни дадат компетентно мнение. Ние в момента 
сме блокирани в тази посока и на всичкото отгоре ни се накараха, че с вас 
или без вас няма никакво значение. Ми тогава въпросът е защо се 
събираме да гласуваме тази точка въобще. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявайте, но никой не си е позволявал да се кара, господин 

Капитанов. Идеята беше, че както аз обясних в началото на заседанието, не 
знам защо сте ме възприели като каране... 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Не говоря за Вас, господин Балабанов. Говоря за господин Вълканов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, само отново да обясня. Така или иначе Община Варна 

притежава около 36% от общото... в дружеството. Основен съдружник е 
държавата. По тази причина, чисто формално от гласа, който ще упражни 
господин Чорбаджиев от името на Община Варна, не зависи приемането на 
решението, тъй като ние – Община Варна не притежаваме достатъчен брой 
гласове, които да влияят на вземане на решението. Единствения... 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Това го разбирам – да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
.. който би могъл да влияе на вземане на решенията в случая е 

държавата. Нито една от общините, които участваме, на територията на 
област Варна нямаме достатъчен брой проценти. Поради тази причина 
господин Вълканов може би е казал, че от нас не зависи и, и то реално не 
зависи. 



Николай КАПИТАНОВ 
Добре, нека да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... като съдружник. Нека да ги разграничим двете неща. Вие ги 

възприемате, че едва ли нищо не зависи от варненци. Не е така. Ако 
говорим чисто формално като съдружник Община Варна. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Може ли да кажа нещо. Извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да. Разбира се. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Напълно ми е ясно отговорността на Община Варна и това, че 

конкретните действия са изцяло в полза на варненци. Проблемът е чисто 
технологичен за процедурата, по която се случва това и обръщам 
внимание, първо искам да поздравя всички колеги от общинския съвет, че 
това ни е първата онлайн сесия и тя очевидно протича по-добре отколкото 
можеше да се очаква, но искам да обърна внимание, че ние в оставащите 
10 дена имахме възможността да проведем включително и комисия и още 
една сесия, дори да е само с тази точка, в рамките на половин час след  
като вече всичко е изговорено. В момента, извинявайте обаче ми се струва, 
че малко пресилихме нещата и просто можеше да насрочим една комисия 
във вторник и в четвъртък да ги гласуваме – следващата седмица, тези 
неща без никакви... Благодаря.  

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Само искам нещо да допълня, нали... това, което съм имал предвид. 

Може да не сте ме разбрали. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Каква е тарифата за правната консултация, господин председател... 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Исках да кажа нещо... казах, че не е нормално, например общините, 

които са от 36 до 49%, които няма да получат инвестиции по този проект 
да гласуват това нещо да се случи, а Община Варна да не иска да гласува. 
Това съм имал предвид.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Не мисля, че някои иска да гласува срещу този проект. Това, което 

коментираме е процедурата, иначе ви подкрепяме в изпълнението и се 



надяваме реализацията, да кажем, да е на по-високо ниво от това, което 
сме виждали назад в миналото. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, господин Капитанов. Господин Георгиев е 

последният, който има възможност да зададе въпрос, съгласно направените 
заявки в началото. Господин Георгиев, имате думата. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Здравейте. Искам да попитам наясно ли сте какъв 

процент от общата ВиК мрежа и общата канализационна мрежа обхваща 
този проект? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз само да кажа, то беше отговорено от 5 хил. км. водопровод... 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Беше отговорено. Господин Балабанов, ако обичате нека да си 

говорим с господин директора на ВиК. Така, господин Вълканов, във 
връзка с информацията, която бяхте любезен да ни спуснете и да ни се 
накарате, разбира се, преди това направихме една кратка сметка, която 
съгласно този проект ще обхване не по-малко от половин процент от 
водопроводната мрежа, която вие контролирате, както и някъде около 4% 
от канализационната на база на информацията, която казахте – 5 100 км. 
водопроводна мрежа и 1 600 км. канализация. Та въпросът ми е – половин 
процент от ВиК мрежата и някакви си четири процента от канализацията 
струват десетки милиони и според Вас е срамно, че ние се интересуваме и 
искаме да получим информация къде и как ще се изхарчат тези пари. 
Срамно ли е? Ако обичате да... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, колега, много моля да се съсредоточите върху въпроси по 

същество, не да правим политики. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Въпросът ми е по същество. Става въпрос за... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дал съм възможност да задавате въпроси по самите...решения. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Абсолютно, абсолютно по самия проект е... 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
... а не кое е срамно и кое не е срамно. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Според Вас това... допустимо ли е към общински съветници да се 

държи такъв тон. Кажете Вие. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля Ви, ще Ви дам възможност за изказване, в което да изразите, 

ако имате възмущение да го изразите под формата на изказване. Дайте сега 
въпроси по същество. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Така, въпросът ми по същество е кога ще бъде обновена останалата 

част от ВиК мрежата и каква част обновихте до сега, Вие като директор на 
ВиК? От колко години сте директор? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други въпроси? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има, има – на части, на части. Няма сега да го затрупваме човека с 

въпроси. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Ами от доста време – от 17-18 години съм директор. Подменили сме 

почти 60% от водопроводната мрежа за този период от време, която така е 
различна от сметките, които Вие правите, защото математически 
погледнато, както ги смятате процентно – сменяме 20, примерно, 
километра, колко процента и т.н. Това не трябва да се прави така, защото 
спирането на водопровода Варна-Златни пясъци и аварирането му знаете 
до какви беди води. Ето тези затваряне ... 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама добре, ама това е Ваша отговорност, не е наша... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... нека, колега Георгиев да се изслушваме. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Няма как, няма как гледа се приоритетно ... нали и възможностите за 

доставка на вода на населението, а това което нали е математически 
модела, тогава... 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Е, какъв да е? 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Той не е математически, а е по целесъобразност. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Така, и по целесъобразност, точно Вие смятате, че ние трябва да 

потвърдим... 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Едно е да направим водопровода, примерно ... Провадия-Вълчи Дол 

друго е да направим водопровода Варна-Златни пясъци ...нали, който 
захранва голяма част от, много по-голяма част от населението. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама, господин Вълканов, ние гледаме крайните резултати. Крайният 

резултат показва водозагуби от над 70%, нали? 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Имаше друго събрание, на което участвахте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама чакайте малко, отговорете 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Сега, вие искате да Ви направя един годишен отчет за работата... 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не искам, искам да ми отговорите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, конкретно по темата с кредита, ако обичате. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбира се – да. И какво казахте за водозагубите? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По темата с кредита. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Те са свързани. Господин Балабанов, все пак ако наливаме в пусто в 

празно докога така? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не наливаме от пусто в празно, надявам се да сте.... 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Е, как да не наливаме... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изключително... 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин Вълканов, отговорете колко са... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... оцениха ползите от този проект. Не знам дали ще подкрепят... 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нека да говорим конкретно.... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... проект 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нека да говорим конкретно. Става въпрос за един малък проект, 

който обхваща само под 1% от ВиК мрежата на Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, с този 1% от ВиК мрежата се захранват около или вероятно 

100 000 души. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Чудесно, а останалите... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... захранва изключително голям брой потребители. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама разбира се. А останалите кога ще ги правим? След още 30 

години ли? Господин Вълканов, отговорете. 
 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Вие... малък ли Ви се вижда този проект? Не мога да разбера. 
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Какво значи малък и голям. Говорим за ефективност. От 18 години 

сте директор на това дружество, казахте Вие и в момента водозагубите са 
80% и докога така? 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Не, не .. Вие си говорите тук политически. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди малко казахте 70, сега 80. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама коментирайте колко са. Господин Вълканов, колко са 

водозагубите? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате ли други въпроси? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам – да. Ще върнете ли... ами на Вас ли да ги задам? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той е седнал до мен господин Вълканов. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ми дайте микрофона.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Микрофонът е към двама ни. В средата. Камерата е обърната към 

мен. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин Балабанов, обърнете камерата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Георгиев, благодаря Ви. Изчерпа се възможността за 

въпроси. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама не се изчерпва. Как може така да ми вземете думата и да 

ограничите правото… 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
... за изказвания, колеги? Заявки за изказване по темата. Мисля, че 

беше изчерпателно. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин Балабанов, последен въпрос. Моля Ви, дайте ми думата за 

последен въпрос. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за заявки за изказвания, колеги. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Давам заявка за изказване от името на групата на ГЕРБ. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Балачев – заявка за изказване. Господин Атанасов – заявка 

за изказване. Други колеги заявки за изказване? Георги Георгиев – заявка 
за изказване. Други колеги? Няма такива. Преминавам към изказванията. 
Господин Балачев, имате думат. Моля за краткост. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще се постарая, господин председател. Искам да заявя от името на 

съветниците от групата на ГЕРБ, която е най-голямата група в общинския 
съвет, че ние като отговорни общински съветници както пред себе си, така 
и пред нашите избиратели ще гласуваме за положително становище по 
повод на общото събрание, което ще се проведе в ВиК-Варна. 
Съображенията ни за това са следните – ще бъде безотговорно, уважаеми 
колеги,  да не поискаме да вземем, т.е. Варна да получи инвестиция за 
десетки милиони лева, с която ще се поднови от една страна канализацията 
на местности, които до настоящия момент са на септични ями. От там има 
негативи свързани с това, че свлачищните райони във Варна никак не са 
малко, от друга страна ще се поднови и водопроводна мрежа, с което ще 
намалят и загубите.  Кой нормален, питам аз, гражданин камо ли общински 
съветник, няма да подкрепи такава инвестиция, която касае Варна – не 
Бяла, не Старо Оряхово, не Аврен, не някоя друга малка община, а касае 
най-голямата община във Варна с близо половин милион жители. И защо 
ние не зададохме въпрос, защото нашата група се е научила, че винаги, 
когато има важни неща за обсъждане, ние проверяваме нещата по-отблизо, 
по-отрано, за да имаме предварително позиция относно това – трябва ли 
или не трябва да се подкрепи определено решение. След като се 
запознахме както с самия проект, който касае ... може би, каза 
председателя, стотина хиляди души... най-вероятно може и да са повече, 
защото този проект обхваща „Владиславово“ до „Златни пясъци“, колеги. 
Само местностите там са...живеят може би над 100 000 души, които до 



този момент нямат канализация, повечето от тях са с ненормално налягане. 
Всичко това нещо ще се подкрепи и ще се промени с този проект. Аз лично 
съжалявам, че не обхваща района, в който аз живея, защото не обхваща 
„Евксиноград“, но се надявам, че и нашият ред ще дойде, така,че проектът 
е положителен. Да, може да се умува и тук вече е ролята на юристите, а 
мисля, че ВиК има добри юристи, ако има нужда ние също ще помогнем 
по отношение на условията на договора, по отношение на обществените 
поръчки и т.н., ако имат нужда, разбира се от нашата помощ, за да може да 
бъдат избегнати всякакви възможности за негативи, по повод 
изпълнението на тези големи инфраструктурни проекти. И тук господин 
Вълканов е абсолютно прав - проект за толкова пари,а ние да говорим, че е 
малък просто не знам как ще го възприемат нашите съграждани. На второ 
място – проверил съм да видя при какви условия е избрана банката. 
Извинявайте, обаче наистина от тези шест банки, които са кандидатствали, 
ОББ – непозната за мен, аз не работя с тази банка, но е дала най-добрите 
преференциални условия и е съвсем нормално и ще бъде нелогично, ще 
бъде и под въпрос, ако те бяха избрали някаква друга, така че това условие, 
според нас, също е изпълнено съобразно изискванията на закона и подлежи 
на нашето утвърждаване. Що се отнася до това дали ще се увеличи цената 
ние чухме твърдението, че към настоящия момент такова нещо не се 
очаква, но да се опитаме да мечтаем какво ще стане след 10-15 години нека 
тук да забравим, че... да не забравим още един проблем, че язовир 
„Камчия“ намалява, че има натиск от страна на Бургас, който не иска да ни 
дава вода, иска водата да отива само за тях, да ни върнат към карстовите 
извори на Девня... много други неща, които заслужават нашето внимание 
да ги обсъдим и евентуално да подкрепим нашето търговско дружество в 
тази борба, а що се отнася до нашия глас – да, той може да не е решаващ, 
но пак казвам – той трябва да бъде „за“, защото този проект касае над 100 
000 наши съграждани, така че нашата група ще гласува положително. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колегата Къчев е направил заявка за реплика към 

колегата Балачев. Колега Къчев, реплика ли? 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря, господин председател. Да. Много кратък ще бъда. 

Провокира ме изказването на колегата Балачев относно това, че най-
голямата група е отговорна – както той се изрази, вашата на ГЕРБ, имала 
информация и предварително сте обсъждали това, което се внесе 24 часа 
преди тази сесия. Как… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това не е внесено 24 часа преди сесията, колега Къчев, а ви е 

изпратено на имейлите в един доста по-дълъг срок. 



Огнян КЪЧЕВ 
Добре. Само да се изкажа, за да бъда кратък. Съвсем конкретно. Тези 

четири договора, които са за кредити в размер на близо 25 млн. евро, всеки 
е разбит поотделно – единият кредит за 9,6 млн., другият за мостовия, 
който е револвиращ кредит за недопустим разход по ДДС, третият, който е 
текущите плащания от порядъка на 10 226 000 евро и четвъртият, който е 
рефинансиране на такъв, съществуващ кредит, как изчетохте вашата група, 
господин Балачев 60 страници по четирите договора за толкова кратко 
време? Ние не успяхме, втората по големина група, да се справим за 24 
часа. От онзи ден на пощите ни ги имахме тези информации. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Бавно четете, Оги. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мога да отговоря, господин председател? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика на господин Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така, аз получих преди ден и повече от ден, два дена стават вече и 

тъй като касае финанси, тъй като касае все пак заем, си направих труда 
още веднага след като бях уведомен, че такъв въпрос ще се постави, а няма 
време за свикване на комисия, на която да дебатираме на дълго и на 
широко този въпрос, се постарах да отида, да прегледам тези документи и 
да информирам колегите от групата. Така че който е имал желание, както 
аз отделих от моето време, въпреки че съм много ангажиран, да отида, за 
да мога днес да не казвам неща, които или са неверни или са неточни, съм 
отишъл и съм си направил труда. Да, има детайли. Не мога да кажа, че 
договорите съм ги гледал в детайл, но като юрист имам поглед върху един 
договор и виждам къде са… знам къде са препъникамъните, каквито в тези 
договори специално, с оглед и на тези кредитни условия, бяха добри, но 
основното беше проекта - проектът какво обхваща, какво ще донесе, какви 
са ползите от него и затова днес ние се явявам, моите колеги всички 
подготвени. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Атанасов има думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи, искам няколко неща да кажа. Два въпроса може би, 

допълнителни. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпроси или изказвания, господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, изказването ми е и свързано с това, че още предния мандат 

имахме едно събиране с господин Вълканов  и част от съветниците, в което 
бяхме повдигнали въпроса по отношение на това, има ли някакво 
обследване от страна на дружеството на цялостната мрежа за … не само 
ВиК, говорим и за преносната мрежа на ВиК, по отношение на това какво е 
необходимо като инвестиция и това ако е направено или тепърва престои 
да бъде направено, да бъде районирано и да бъде, все пак казано и на 
съвета пък и на останали… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да се сведе до наше знание… 
 
Христо АТАНАСОВ 
… мажоритарен… моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Казвам да бъде сведено до наше знание. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Сведено – да, за да може в крайна сметка тези загуби да бъдат 

сведени до възможния минимум. Аз не знам какъв е минимума в 
различните държави е по различен начин, но все пак да бъде направена 
някаква програма – дългосрочна, 10-15 години, в които да бъде направено, 
така че по райони да бъде подменена тази ВиК инфраструктура и да бъде 
представено, все пак и на самите съдружници колко ще необходимо това 
да се извърши, за какъв период и това до какво ще доведе, защото в крайна 
сметка след като има големи загуби в крайна сметка, това трябва да бъде 
сведено до минимум, защото това се отразява и на цената на самата вода, 
т.е. респективно и върху разходите на дружеството. И другия, защото е 
съвсем нормално да бъде Община Варна бенифициент, господин Вълканов 
каза, че има отказ от Община Варна, значи се е водила някаква 
кореспонденция между Община Варна и… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… цялата програма в цялата страна ВиК дружествата са 

бенифициенти. Той каза… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не, не. Аз се базирам на това, което каза господин Вълканов, че 

има отказ от страна на Община Варна. Така ли е? 



Валентин ВЪЛКАНОВ 
Отказ от всички общини. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… да станем бенифициенти.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На всички общини. Те са заявили. Всички общини са заявили, че би 

било по-рационално бенифициент да бъде не общините, не съответната 
община, а съответното ВиК дружество. Под тази форма… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, защото едно е… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да участват в … 
 
Христо АТАНАСОВ 
…тази форма, другото е отказ, защото господин Вълканов каза, че е 

нормално, което и аз смятам бенифицент да бъде общината, но изпълнител 
да бъде съответното ВиК дружество, но защото от неговите думи 
изхождам, че има отказ за това ми е и като питане, нали това. Отказ ли е 
или просто някаква и аз не знам, някакво централно решение по отношение 
на това ВиК-тата да бъдат … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има, има …тук ми подсказва господин Вълканов, че има решение на 

Министерски съвет за промяна на бенифициентите. 
 
Христо АТАНАСОВ 
А, ето това трябваше, а не че е отказ от общината… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не мисля, че има пречка господин Вълканов да ни изпрати тази 

програма и евентуално прогнозен размер на инвестициите, които биха 
намалили в значителен размер, почти пълен, загубите на.. 

 
Валентин ВЪЛКАНОВ 
Да, Вик-Варна работи по… едната от програмите, която е за 5-

годишен период се приема от регулатор, т.е. 2021 година й свършва 
регулаторния период, на тази програма и от 21-ва до 2026-та, 2027-ма 
година ще има нова програма за инвестиции, т.е. това е едната програма, 
която работи и втората - извинявам се - втората, по която работим е тази, с 
която сключваме договор с ВиК асоциацията на територията на варненска 



област, където ръководител е областния управител и всички кметове на 
общини, тъй като ВиК-Варна не обслужва само Варна, а цялата варненска 
област, а в тази програма са включени всички инвестиции, които се 
стремим и си ги изпълняваме към всяка година. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбирам. Благодаря. В следващия програмен период, които е след 

две и…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… чуваме ли се? Следващият програмен период да получаваме малко 

по-рано информацията, за да може да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Разбрах предложението Ви. Ще ни бъде предоставено. 

Господин Георгиев, последната заявка за изказване. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин председател, и аз имам заявка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски, възможността за… 
 
Стела НИКОЛОВА 
… Стела Николова също… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… беше в началото, когато дадох тази възможност. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Е, предполагам, че няма… няма процедура. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има процедура, която съм казал в началото на заседанието. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И каква е тази процедура? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Георгиев, имате думата. В диалогов режим не влизам. 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. От името на най-голямата родолюбива група в Общински 

съвет – Варна бих искал да обърна внимание, че ако за пет години правим 
0,5% от водопроводната мрежа на града, това е всичко друго, но не и 
ефективност. Направо може да го наречем неправилно управление, 
неправилно координиране на водните ресурси. Затова макар и да криете    
г-н Директора и да не ни позволявате да говорим директно с него може би 
по друг начин и по друго време ние пак ще стигнем до него и пак ще 
зададем въпросите, които са явно неудобни.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…….въпросите. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре, сега защо ме прекъсвате? Освен че ме цензурирате днес, вече 

ме и прекъсвате, така ли? Благодаря. Във връзка с това, че ние ще 
продължим да питаме за водозагубите, водозагуби, които най-вероятно и  
г-н Директора не може в точност да координира. Хората говорят за 
водозагуби над 70%. Затова аз коментирам 70-80, каква е цифрата реално, 
никой не знае и в това е драмата, защото да се обърнеш към общинския 
съвет с назидателен тон да говориш за срам и в същото време да 
управляваш дружество, което да губи ресурсите на града и да смяташ, че 
го управляваш правилно, това е което ние можем да наречем срам. И това е 
нещото, което не трябва да бъде допускано. В тази връзка искам да 
попитам г-н Вълканов каква отговорност е готов да поеме, ако през месец 
март Варна влезе във воден режим. Той сигурен ли е, че е направил всички 
усилия……. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Извън темата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не е извън темата. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Доктор Митковски преди малко направи заявка за изказване. 

Ще дам единствено  и само на него възможност, тъй като е председател на 
групата, за да изрази позицията на тяхната група. Имате думата, д-р 
Митковски. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н Председател. Уважаеми колеги, от изказванията до 

тук, които чух и от г-н Вълканов и особено от г-н Балачев, последното му 
изказване, се затвърди мнението ми, че до последно общинския съвет или 



поне една по-голяма част от него, може би не най-важната, но все пак част 
от общинския съвет е държан на тъмно по отношение на тази процедура, 
която в момента разискваме. Според мен именно г-н Балачев, който има 
много добра и богата информация умишлено не е събрал комисията по 
финанси  и бюджет, за да разгледа тази точка. Това просто  е едно поредно 
доказателство за представителите на тази политическа сила, която не знам 
той как се набута в нея, което сътвори на национално ниво държане на 
тъмно, разпределяне пари на тъмно, неясни процедури. Той бил запознат с 
как се избрала банката, какво е дал, как пък точно той  е разбрал, а не ние. 
Г-н Балачев, известен варненски адвокат.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ще си позволя да Ви отговоря. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не ми отговаряйте Вие, има си председател на комисията, 

председател на групата на ГЕРБ, най-голямата, най-могъщата, най-
честната, най-непорочната и т.н. Та как пък така той г-н Балачев е запознат 
с всичко, с процедурите по отпускане на заема, а пък никой…. Ето на 
нашата незначителна групичка не е запозната, незначителната групичка на 
останалите политически сили не е запозната, но г-н Балачев е запознат. 
Това е умишлено не свикване на комисия. Той преди малко каза, че по 
други въпроси бил разпратил писма, по които чакал отговор, имало проект 
за дневен ред. Ето значи той тука е бил напълно запознат с всичките 
детайли по тази процедура, обаче така случайно не свикал комисия. Хайде 
ако е бил болен, мога да го разбера, ама като го гледам той…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски, само ще Ви прекъсвам, да кажа по отношение на 

тази прословута комисия по финанси, защото днес явно всички сте 
насочили натам поглед.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Тя не само по финанси, то и други комисии……… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нито една покана за свикване на Общо събрание на дружество, в 

което Община Варна е била акционер, съдружник и т.н., не е ходила в 
комисии и Вие сам знаете.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Става дума за теглене на кредит от порядъка на милиони левове.  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Кредитът не касае бюджета на Община Варна, д-р Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Няма значение, че не касае бюджета на Община Варна, касае всички 

варненци, защото това става дума за пари, защото един ден по един или 
друг начин ще бъдат връщани от нас чрез ВиК или чрез каквото и да е. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така е, д-р Митковски. И второ, ако някой от Вас е искал да се 

запознае с документацията, съвсем спокойно би могъл да го направи. 
Документацията е достъпна, публична. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Къде?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Публична повтарям. Думата „на тъмно“ не е вярна. Има я на сайта на 

ВиК, има я на портала за обществени поръчки, който е публичен, 
достъпен, безплатен и както искате. Много Ви моля, в теми в които не сте 
компетентен, да не правите подобни изказвания, както аз не правя в 
медицински теми. Това са юридически теми. Колегата Балачев е адвокат и 
той много добре знае от къде може да си набави подобна информация. Вие 
няма как да знаете. Имате двама юристи  в групата, може да ги питате от 
къде да я набавите тази информация, само че е въпрос на малко усилия, в 
случай, че проявявате разбира се интерес.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само една кратка реплика, г-н Председател, ако разрешите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз мисля, че изчерпахме темата.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
В правото има един принцип и той може да се допита до двете 

колежки, които там са до него и които се снимат къде ли не… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, извинявам се, че Ви прекъсвам, аз вече отговорих на 

изказването на д-р Митковски, даже донякъде и от Ваше име. Така че да не 
ги повтаряме нещата едно към едно. Няма други постъпили заявки за 
изказвания, колеги, така че минаваме в режим на гласуване. 

 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

414-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка Покана рег. № 
ОС20000665ВН/09.11.2020 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Светлозар Иванов Чорбаджиев, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, което ще 
се проведе на 01.12.2020 г. от 10:00 часа, в зала „Колегиум“, ет. 1, в 
сградата на Централно управление на „Водоснабдяване и Канализация-
Варна“ ООД в гр. Варна, ул. Прилеп № 33 и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков 
кредит с „Обединена българска банка“ АД за финансиране на собствено 
участие по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и Канализация-Варна“ ООД“, във връзка с проведената от дружеството 
процедура за избор на финансова институция, при следните условия: 

 
А. Размер на кредита: 
EUR 9 600 000.00 /девет милиона и шестстотин хиляди евро/, 

разделен на следните подлимити: 
Подлимит А – до EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет 

хиляди евро/ 
Подлимит В - до EUR 2 045 000.00 /два милиона четиридесет и пет 

хиляди евро/ 
Подлимит С - до EUR 4 602 000.00 /четири милиона шестстотин и 

две хиляди евро/ 
Подлимит D - до EUR 908 000.00 /деветстотин и осем хиляди евро/ 
 
Б. Цена на кредита:  
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ 

АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %, 
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.; 

* Такса за управление – 0.3 % върху остатъчния кредитен лимит през 
първата година, и 0.2 % през останалите години; 

* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на 
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %. 

 



В. Предназначение: 
* Финансиране собственото участие на „Водоснабдяване и 

Канализация-Варна“ ООД по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“ и Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по № д-34-81 
от 24.09.2019 г. между Министерство на околната среда и водите и  
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД. 

 
Г. Срок на усвояване: 
* Краен срок за усвояване – 31.10.2023 г. 
- За Подлимит А – до 31.12.2021 г. 
- За Подлимит В – до 31.12.2021 г. 
- За Подлимит С – до 31.10.2022 г. 
- За Подлимит D – до 31.10.2023 г. 
 
Д. Срок и начин на погасяване: 
* Краен срок за погасяване – 30.10.2033 г. 
* Погасяването на кредита ще стане съгласно погасителни планове, 

както следва: 
Гратисен период по главница, следван от 120 /сто и двадесет/ равни 

месечни погасителни вноски по главница, всяка една в размер на EUR 
80 000.00 /осемдесет хиляди евро/, дължими на 30-то число на всеки месец, 
считано от 30.11.2023 г. до 30.10.2033 г. включително; 

* Гратисният период се определя на три години и приключва на 
31.10.2023 г. 

 
Е. Обезпечения: 
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен 

залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от 
действието на договора за кредит. 

* Първо по ред или само след предходно в полза на банката 
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово 
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог 
върху вземания в размер на EUR 9 600 000.00 /девет милиона и шестстотин 
хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по всички сметки на 
кредитополучателя. – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

1.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и 
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за 
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за 
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение 
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху 



вземания към договор за банков кредит. – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков 
кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, представляващ 
„Мостови /револвиращ/ кредит в размер до 2 556 000 EURO, обезпечаващ 
плащане на недопустим разход ДДС (подлежащ на възстановяване от 
НАП) на бенефициента по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“, във връзка с 
проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, 
при следните условия: 

 
А. Размер на кредита: 
* До EUR 2 556 000.00 /два милиона и петстотин петдесет и шест 

хиляди евро/.  
 
Б. Цена на кредита: 
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ 

АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %, 
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.; 

* Такса за управление – 0.3 % върху разрешения кредитен лимит 
през първата година, и 0.2 % през останалите години; 

* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на 
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %. 

 
В. Предназначение: 
* Обезпечаване на плащане на недопустим разход за данък добавена 

стойност /ДДС/ (подлежащ на възстановяване от НАП) на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, по Проект № 
BG16M1OP002-1.016-0009 „Изграждане на ВиК инфраструктура за 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация-
Варна“ ООД“ и Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по № Д-34-81 от 24.09.2019 г. между 
Министерство на околната среда и водите и „Водоснабдяване и 
Канализация-Варна“ ООД. 

 
Г. Срок на усвояване: 
* Краен срок за усвояване – 31.10.2023 г. 
 
Д. Срок и начин на погасяване: 
* Всяка усвоена сума следва да бъде погасена от кредитополучателя 

в срок до 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояването й, но не по-



късно от 28.02.2024 г. – краен срок на погасяване на кредита, ползван в 
режим на кредитна линия. 

* Краен срок за погасяване – 28.02.2024 г. 
 
Е. Обезпечения: 
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен 

залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от 
действието на договора за кредит. 

* Първо по ред или само след предходно в полза на банката 
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово 
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог 
върху вземания в размер на EUR 2 556 000.00 /два милиона петстотин 
петдесет и шест хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по 
всички сметки на кредитополучателя. – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

2.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и 
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за 
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за 
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение 
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху 
вземания към договор за банков кредит. – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков 
кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, представляващ 
„Мостови /револвиращ/ кредит в размер до 10 226 000 Евро, обезпечаващ 
текущи плащания (подлежащи на възстановяване по безвъзмездната 
финансова помощ от Управляващия орган по ОПОС) на бенефициента към 
изпълнителите, избрани след проведени процедури по Закона за 
обществените поръчки по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“, във връзка с 
проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, 
при следните условия: 

 
А. Размер на кредита: 
* До EUR 10 226 000 /десет милиона и двеста двадесет и шест хиляди 

евро/.  
 
 
 



Б. Цена на кредита: 
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ 

АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %, 
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.; 

* Такса за управление – 0.3 % върху разрешения кредитен лимит 
през първата година, и 0.2 % през останалите години; 

* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на 
погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %. 

 
В. Предназначение: 
* Обезпечаване на текущи плащания (подлежащи на възстановяване 

по безвъзмездната финансова помощ от Управляващия орган по ОПОС) на 
бенефициента към изпълнителите, избрани след проведени процедури по 
Закона за обществените поръчки по Проект № BG16M1OP002-1.016-0009 
„Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД“ и Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по № д-34-81 
от 24.09.2019 г. между Министерство на околната среда и водите и  
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД. 

 
Г. Срок на усвояване: 
* Краен срок за усвояване – 31.10.2023 г. 
 
Д. Срок и начин на погасяване: 
* Всяка усвоена сума следва да бъде погасена от кредитополучателя 

в срок до 120 /сто и двадесет/ дни от датата на усвояването й, но не по-
късно от 28.02.2024 г. – краен срок на погасяване на кредита, ползван в 
режим на кредитна линия. 

* Краен срок за погасяване – 28.02.2024 г. 
 
Е. Обезпечения: 
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен 

залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от 
действието на договора за кредит. 

 * Първо по ред или само след предходно в полза на банката 
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово 
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог 
върху вземания в размер на EUR 10 226 000 /десет милиона и двеста 
двадесет и шест хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по 
всички сметки на кредитополучателя. – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 



3.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и 
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за 
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за 
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение 
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху 
вземания към договор за банков кредит. – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД да сключи договор за банков 
кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, представляващ 
„Инвестиционен кредит в размер до 2 045 000 Евро за рефинансиране на 
съществуващ кредит, предоставен от Kommunalkredit Austria AG 
/Комуналкредит Аустриа АГ/ с VAT № ATU69887615“ във връзка с 
проведената от дружеството процедура за избор на финансова институция, 
при следните условия:  

 
А. Размер на кредита: 
* До EUR 2 045 000.00 /два милиона и четиридесет и пет хиляди 

евро/.  
 
Б. Цена на кредита: 
* Редовна лихва - 3-месечен EURIBOR + 1.74 % (надбавка на ОББ 

АД). Към датата на подписване на договора лихвата на кредита е 1.74 %, 
определена от 3-месечен EURIBOR в размер на 0 % към дата 31.10.2020 г.; 

* Такса за управление – 0.25 % върху сумата на кредита; 
* Наказателна лихва (неустойка) при забава и просрочване на 

погасителна вноска – редовна лихва плюс надбавка от 5 %. 
 
В. Предназначение: 
* За рефинансиране на кредит, предоставен на кредитополучателя от 

Kommunalkredit Austria AG /Комуналкредит Аустриа АГ/ с VAT № 
ATU69887615. 

 
Г. Срок на усвояване: 
* Краен срок за усвояване – 31.12.2020 г. 
 
Д. Срок и начин на погасяване: 
* 20 /двадесет/ равни месечни погасителни вноски по главница, всяка 

една в размер на EUR 102 250.00 /сто и две хиляди двеста и петдесет евро/, 
считано от 30.12.2020 г. до 31.07.2022 г. включително. 

* Краен срок за погасяване – 31.07.2022 г. 
 
 



Е. Обезпечения: 
* Първи по ред или само след предходен в полза на банката особен 

залог в полза на банката върху всички настоящи и бъдещи вземания на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД във всеки един момент от 
действието на договора за кредит. 

* Първо по ред или само след предходно в полза на банката 
финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово 
обезпечение под формата на договор за финансово обезпечение чрез залог 
върху вземания в размер на EUR 2 045 000.00 /два милиона и четиридесет 
и пет хиляди евро/ с право на ползване върху вземания по всички сметки 
на кредитополучателя. – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

4.1. Упълномощаване на управителя на „Водоснабдяване и 
Канализация-Варна“ ООД за сключване на горепосочения договор за 
банков кредит с „Обединена българска банка“ АД /ОББ АД/, както и за 
сключване на приложените към него договор за финансово обезпечение 
чрез залог върху вземания и договор за учредяване на особен залог върху 
вземания към договор за банков кредит. – Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна. 

414-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, представителят на 
съдружника община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

  



II. 
По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Създаване на специализирани кабинети за диагностика 

и лечение на COVID-19 към общинските диагностично-консултативни 
центрове на територията на Община Варна. 

 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук до мен е г-жа Анастасия Георгиева, която е директор на 

дирекция „Здравеопазване“ да Ви запознае накратко с темата и ако има 
някакви въпроси съответно да бъдат отправени към нея. Г-жо Георгиева, 
заповядайте. 

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Добър ден. Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, настоящето предложение е свързано с търсене на 
възможности за подпомагане дейността на лечебните заведения за 
доболнична помощ, като идеята тук е да с подпомогне болничната помощ 
чрез включване на диагностично-консултативните центрове. На Вашето 
внимание са предложени възможностите, които към настоящия момент 
имат няколко ДКЦ-та. Беше извършен оглед на място съвместно с 
управителите на лечебните заведения.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Бързам да взема отношение и да заминавам.  
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Не Ви разбрах. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Бърза да заминава. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Добре, няма да влизам в детайли. Основната цел Ви я представих, да 

помогнем на…. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Ние не бързаме, обяснявайте. Само г-н Балачев бърза. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Добре. Всъщност тук след извършване на оглед в диагностично-

консултативните центрове, възможност да открият такива COVID 



кабинети има в ДКЦ 1, в ДКЦ 2, в ДКЦ 3, в ДКЦ „Чайка“ и в ДКЦ 5. За да 
могат да бъдат разкрити тези диагностично-консултативни кабинети 
COVID-зони в ДКЦ-та е необходимо да бъдат подпомогнати лечебните 
заведения за разкриването и функционирането на тези COVID-зони. 
Същите ще бъдат обезпечени с медицински лица от самите ДКЦ-та, както 
и от детско и училищно здравеопазване. Това е най-общо в общ план. 
Готова съм да отговоря на въпроси. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Д-р Митковски. Може ли? 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Здравейте, д-р Митковски. Радвам се да Ви видя. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И аз, и да Ви чуя, и да Ви видя. Така. В целия хаос, който се създава 

в тази пандемия с обслужването на болните и в доболничната, и в 
болничната сфера, тези кабинети според Вас реално ще подпомогнат ли с 
нещо обслужването на пациентите, които се нуждаят точно от този вид 
диагностика на това заболяване, първо. Второ, дали няма да се отрази по 
някакъв негативен начин на обслужването на пациенти с други диагнози. И 
трето, казахте нещо много притеснително значи колегите да знаят. Не е 
проблема разкриването на легла, кабинети и т.н. Проблемът е с 
квалифицираното обслужване на пациенти точно по тази диагноза.  

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Кабинетите в ДКЦ-та ще бъдат така изградени, така направени по 

график, така че да имаме разделяне на пациенто-потока. Какво се случи 
мога да дам като резултат в ДКЦ 1, които започнаха да функционират 
предната събота и неделя. Бяха прегледани 84 човека в COVID-зоната, като 
на 78 от тях са направени бързи тестове, 28 от които са положителни. 
Направени са 45 рентгенови  графии, от които са открити 4 двустраннни 
пневмонии, 3 едностранни и 15 бронхиални изменения. Двама пациенти са 
насочени към болнична помощ за хоспитализация и един пациент е 
отказал. Аз мисля, че това са така добри резултати и са в помощ на 
гражданите на Варна. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре, съгласен съм с Вас, но не можах да довърша, защото нещо ми 

прекъсна тук. Проблемът както казах е с квалифицираното обслужване на 
тези пациенти, защото това е една сравнително нова диагноза. Не 
сравнително, ами си е нова диагноза за повечето колеги. Недостигът от 
пулмолози, инфекционисти и епидемиолози сега блесна с пълна сила, 
защото Вие казвате, че ще се обслужва, въпросът е от кого. Не е въпросът 



да се обслужва примерно от физиотерапевт, ортопед или нещо такова, 
въпросът е да бъде обслужвано от квалифицирани в тази диагноза хора.  

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Човешкият фактор сте напълно прав, че е изключително важен. В 

тези COVID-зони ще има възможност пациентите да им бъдат направени 
рентген, както и изследвания. Ще бъдат извършвани антигенни тестове и 
подпомагането, всъщност идеята тук е в тези COVID-зони пациентите да 
бъдат насочвани от личния си лекар за уточняване на състоянието към 
момента или доказването с антигенен тест за наличието на COVID. След 
което след прегледа в този кабинет пациентите ще бъдат, обратно ще бъде 
връщана информацията към общо практикуващия лекар. Самото разчитане 
на снимките, както и самите изследвания, които ще бъдат извършвани ако 
се налагат някакви клинични изследвания, ще бъдат разчитани от 
специалистите и информацията ще бъде връщана към общо 
практикуващия лекар, в т.ч. хората, които ще работят в тези кабинети ще 
имат ангажимента след приключване да осъществят връзка с личния лекар, 
така че да се получи максималното да се даде за пациента. Защото личният 
лекар най-добре познава всеки един пациент. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мога ли и аз да запитам нещо.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Само, г-н Балачев, нека само последен въпрос да задам и повече няма 

да задавам. Тези средства, които се отпускат сега от общината, ние ще 
подкрепим това. Въпросът е, отговорете ми точно, конкретно, за какво ще 
бъдат използвани, защото това не са някакви нови кабинети. За заплати, за 
заплащане на колегите медицински специалисти, за какво точно, за ПСР 
тестове ли, за какво точно ще бъдат използвани? 

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Веднага. Разбрах Ви въпроса. Тези финансови средства са за 

възможността за разкриването и функционирането, т.е. насочени са там, 
където в лечебните заведения е необходимо да се направи някакво 
преустройство, това е в едната насока. В другата насока е насочено за 
осигуряване на лични предпазни средства на хората, които ще работят в 
тези COVID-зони, като защитно предпазно облекло, маски, ръкавици 
дезинфектанти за ръце, дезинфектанти за повърхности, всичко онова, 
което е необходимо… 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
А бързите тестове от кого ще бъдат осигурени? 
 



Анастасия ГЕОРГИЕВА 
И антигенни, това исках да кажа, и антигенни тестове, ако същите не 

бъдат осигурени от друг финансов източник, говоря държавата. Тоест няма 
да се допусне двойно финансиране на нещо, което ще бъде осигурено от 
друг финансов източник. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да задам и аз моя въпрос. Има въпрос всъщност от поликлиниките и 

ще бъде интересно гражданите да знаят. Така избраните от Вас 
поликлиники с какво работно време, едни ще работят през седмицата, 
други само събота и неделя и оттам ли идва разликата в определените суми 
за това, което казахте преди малко, които ще получат за консумативи и 
други там организационни въпроси.  

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Финансовите средства са съобразени според първоначалния график 

след извършване на огледите. Разбира се, нещата са много динамични. 
Какво имам в предвид. В началото, когато стартираха огледите и търсенето 
на медицинските лица, които да обезпечат тези кабинети имаше желание 
примерно в ДКЦ „Аспарухово“ да работят на 8 часа. В последствие 
медицинските лица отказаха да работят на 8 часа. Успяхме да намерим към 
настоящия момент, д-р Цветков ми каза, че е успял да намери още един 
лекар, който да поеме останалите 4 часа. Да, финансовите средства са 
съобразени според първоначалните обявени и възможни от ДКЦ-та 
времеви диапазони и според необходимостта им за самото разкриване на 
кабинета. Аз се надявам, че във времето в което ще започнат да 
функционират тези кабинети за гражданите на Варна ще има максимално 
обезпечаване и този времеви диапазон ще се увеличи.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Може ли и аз да задам въпрос? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
И аз имам въпрос. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И аз имам въпрос. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като не стана достатъчно ясно от изказването на г-жа Георгиева, 

по настоящем работят двата кабинета вече. Така или иначе, които са 



успели да се организират със собствени средства да стартират единствено  
и само работа това са в ДКЦ „Чайка“ и в ДКЦ „Света Клементина“. Като в 
ДКЦ „Чайка“ по настояще кабинетът работи в делнични дни по 4 часа 
сутрин от 10 ч. до 14 ч. следобед, а в „Света Клементина“ работи в 
почивни дни, извинявам се, събота и неделя за периода от 8 ч. до 17 ч. 
Останалите са в процес на организация. Необходими са им както средства, 
така и да си уточнят допълнително организацията със съответните 
специалисти, които ще осъществяват дейността в тези т.нар. COVID-
центрове. По отношение на възнаграждението на тези лица към настоящия 
момент се водят разговори със здравната каса, за да се направи 
организация и да се сключи договор с тях, те да бъдат финансирани от 
бюджета на касата.  

Затова аз Ви предлагам към проекта за решение да добавим, че в 
случай че не бъдат осигурени средства от държавния бюджет и съответно 
респективно от бюджета на касата за възнаграждения на тези лица, 
средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Варна, след 
съответните отчети от страна на лечебните заведения по отношение на 
брой специалисти и всичко останало необходимо. За да гарантираме, че 
хора, които в момента ги каним да работят в тези условия, ще се съгласят 
да осъществяват тази дейност, като съответно им гарантираме ние 
получаване на възнаграждения.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Абсолютно съм съгласна с Вас, г-н Председател, само нещо мога ли 

да добавя и да попитам? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, разбира се. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Тъй като разкриването на тези COVID-центрове е по министерско 

постановление, ако не греша, нали така? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Смятам че е редно държавата да обезпечи откриването на тези 

отделения.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се и това е приоритетно, което правим в момента..., че ще 

могат да функционират, каквото и да се случи. 
 



Стела НИКОЛОВА 
Да, да. Нормално е ние да финансираме, за да може да се случат, но е 

съответно да си изискваме средствата от държавата, защото едва ли 
общинския бюджет е по-богат от държавния, още повече че ние не знаем 
каква е ситуацията при нас, защото не сме имали актуализация на 
бюджета, но вярвам че не е особено цветуща предвид състоянието на 
туризма, на което ние разчитаме, така че… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се ние разсъждаваме в тази посока, аз Ви подкрепям в това, 

което казахте.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Аз също Ви подкрепям. Така е, трябва да бъде обезпечено здравето 

на гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Доктор Маринова, искахте думата. 
 
Велин СТОЯНОВ 
И аз искам думата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
И аз искам думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И аз искам думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Маринова, желаете ли да се изкажете, преди малко дадохте 

заявка. Да разбирам, че не желаете в момента. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
И аз исках думата. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Дали може да си говоря с г-жа директорката? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, разбира се, тя е до мен. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Здравейте. Искам да попитам следното. Във връзка със 

ситуацията, в която виждаме как много от личните лекари насочват 
директно по телефона пациентите си, притеснявате ли се, че това нещо ще 
стане много по-силна тенденция и към петте т.нар COVID-зони ще бъдат 
насочени всички хора, които имат посочените симптоми? Това най-
вероятно ще доведе до образуване на огромни опашки пред тези зони и 
имате ли готовност за справяне с такава ситуация? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, извинявам се, бихте ли повторили въпроса, че 

прекъсна и накрая чухме само „имате ли готовност“? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Става въпрос за това, че личните лекари ще насочват директно 

хората със симптоми към т.нар. COVID-зони, най-вероятно ще става 
директно по телефона. При това положение ще се образуват пациенто 
потоци към само 5 такива COVID-зони и предполагам  там ще се образуват 
огромни опашки, което също ще бъде предпоставка за разпространение на 
вируса  и  всички останали последствия. Готови ли сте да реагирате при 
това положение дори и при това кратко работно време на т.нар. COVID-
зони, само 8 ч., което мисля че не е достатъчно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само аз да отговора на част от въпроса. Да, аз съм съгласен с Вас, че 

не е достатъчно, но това зависи от желанието на съответните специалисти 
да осъществяват дейността и възможностите на съответното ДКЦ. По 
отношение на натрупванията, всички кабинети са със самостоятелни 
входове, една част от тях, даже всички по-скоро ще бъдат във външна 
среда, извън самите ДКЦ-та, така че в самите ДКЦ-та няма да се образуват 
струпвания на хора, което да се предпоставка за по-голямо 
разпространение на заразата.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
В самата зона ще има ли рентген и възможност за правене на 

тестове?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На някои от местата, които имат техническа възможност ще се прави 

това. В момента се прави организация за тези неща, но рентгена, г-н 



Георгиев, е необходим на един по-късен етап. Първоначално, не винаги 
първоначално… 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, но има случаи, в които още при среща с пациента. В такъв 

случай, ако няма…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В диапазона ще има осигурени рентгени. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Тоест самите COVID-зони ще бъдат изцяло отделени от другите 

пациенти, така ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. Да, работим в момента за осигуряване на едно от ДКЦ-та 

на мобилен т.нар. кугел, медицински термин за мобилен преносим рентген, 
който да може да се ползва директно в кабинета. Такъв ще бъде осигурен и 
за онко-диспансера, в който също отделиха едно от отделенията си за 
осъществяване на престой клиничен на заболели от COVID.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Виждаме, че тази ситуация е резултат от факта, че лекарите са 

буквално демотивирани, изморени и всичко останало, което можем да 
определим хора, които се борят ежедневно с настоящата ситуация. 
Въпросът ми какво прави Община Варна, за да мотивира лекарите, 
буквално да ги запази, защото много лекарите и медицинските 
специалисти не бива да ги разделяме. Какво прави Община Варна, за да ги 
запази е за да привлече други? Изобщо идват ли нови лекари и медицински 
специалисти към системата на общинското здравеопазване? 

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Само да кажа, че Община Варна, говоря в частност за детско и 

училищно здравеопазване, тоест това са медицинските специалисти, които 
работят в детските ясли и здравните кабинети в детските градини и 
училища. Искам да Ви кажа, че от първи януари 2020 г. тези служители 
получават 10% отгоре по-високи трудови възнаграждения и от 
договорените на национално ниво. Тоест политиката на Община Варна е 
изключително целенасочена в това да запази медицинските си 
специалисти. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Приблизително колко е това в абсолютна стойност, ако го знаете? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Доктор Митковски. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ако обичате имам още един въпрос. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да довърша. При положение, че видяхме лекари, които са 

общински съветници блокираха нормално дори минимално допълнително 
материално стимулиране към лекарите, работещи в здравните заведения, 
не считате ли, че Община Варна най-накрая, трябва да подкрепи реално и с 
всички сили лекарите, които работят в COVID отделенията? Това десет 
процента, което го казвате е просто, не знам. При положение, че една … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жа Георгиева говореше не за лекари в COVID отделения, а за … 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбрах. Но точно това е въпросът. Общественото здраве, какво 

правим, за да мотивираме хората, които работят в COVID отделенията и 
които работят в общинските здравни заведения. Какво реално правим? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тези хора, които работят в COVID отделенията са финансирани 

допълнително по мерки, осигурени от държавата, тези хора които са извън 
COVID зоните, от отделенията. Тези, които са на заплати към Община 
Варна в общинското здравеопазване. Общественото здраве т.нар. те 
получават по-високи възнаграждения от първи януари.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Не съм лекар, но всички лекари и медицински специалисти, които 

работят в момента в болниците, трябва да бъдат третирани като хора, 
които работят на тази линия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, те са третирани като такива и получават допълнително по хиляда 

лева.  
Георги ГЕОРГИЕВ 
И хиляда лева, петстотин евро, това милионери ли са? 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, нека не изпадаме, това е нелепо, което водим в 

момента. Много моля. По тази тема нека не правим такива грозни 
коментари.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Клисарова за реплика, моля Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Клисарова, имате думата за реплика. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Искам да обясня ситуацията, защото явно не се разбира. До сега 

всички пациенти, които имаха съмнения за COVID в по-тежко състояние, 
всички лични лекари ги изпращаха към спешните кабинети. Спешните 
кабинети са това пред „Света Марина“. Не искам да говоря колко хора и 
колко са отвънка. И другия спешен кабинет възможно сега ще стане на 
онкологичната болница и „Света Анна“. Така че това, че ще имаме нови 5 
зони с COVID, не води до натрупване на повече пациенти, а напротив води 
до една дисоциация, до разпределяне на повечето пациенти по техните 
райони. След като бъдат направени рентгеновите снимки, след като бъдат 
направени бързите тестове, след като се направи оценка на сатурацията на 
пациентите, тоест как усвояват кислорода. Ще бъде преценено кои да 
отидат към болница и кои да бъдат насочени към джи пи и лечение в къщи. 
Така че тази инициатива е абсолютно правилна. БСП ще подкрепи това. 
Сега говорим за мотивация на лекарите да работят не само в COVID 
отделенията, но после искам изказване, г-н Председател. Не само да 
работят в COVID отделенията, защото вижте, когато дойде една родилка в 
нашата болница общинската АГ, Вие знаете ли тя с COVID ли е или не? 
Или кръвнала жена с масивен кръвоизлив. Няма как да оценим и да кажем 
само този лекар работи с COVID, а другия лекар не работи с COVID. Не 
бива да противопоставяме пациентите, в никакъв случай. За мотивацията 
на младите лекари да остават в България. Това не е проблем от както сме в 
пандемия, а това е проблем поне от 10-15 години. И не е свързано само с 
възнагражденията. Изключително важно. Тези, които работят на първа 
линия трябва да получават тези средства. Дай боже да можем още повече 
средства да им дадем. Но ние няма как да определим точно кой е на 
първата линия, защото един училищен лекар не знае дали детето не е 
заразено вдигнало температура. И даже той е с по-малко предпазни 
средства, отколкото този, който работи в COVID отделението. Не ги 
противопоставям, моля Ви, разберете ме правилно. Лекарите, не само 
лекарите, и медицинския персонал, са на изчерпване на силите си. Пълни 
са и болниците, и спешните кабинети, и затова откриването на тези 
COVID-зони е изключително важно и БСП ще го подкрепи. И още нещо да 



кажа. Много важно е, когато говорим за мотивация на лекарите да остават 
в България, да видим специализациите, да видим условията на труд и 
затова е необходимо разговор със здравното министерство и с 
Министерството на образованието и науката. Благодаря Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, проф. Клисарова. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Г-н Председател, Велин Стоянов иска думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Велин Стоянов, имате думата. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Искам да попитам защо в условията на остра нужда от здравни 

заведения и персонал за справяне с COVID кризата, Община Варна не 
използва капацитета на своята специализирана болница, т.нар. туб 
диспансер. Защо пропускаме тази възможност и защо не превърнем 
болницата от едно губещо лечебно заведение в едно печелившо и полезно 
за гражданите заведение в тази обстановка? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах въпроса. Благодаря. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Бяха проведени работни срещи на място в белодробната болница, 

съвместно с РЗИ-Варна, но на първо място сградният фонд така не е в 
добро състояние, на второ място би било много трудно да се разделят 
двата пациентопотока, т.е. хората с туберкулоза и хората, които ще бъдат 
COVID болни. На трето място медицинските специалисти, които работят 
там категорично отказаха да работят с COVID болни, т.е. не може да бъде 
обезпечена грижата за пациента там. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други въпроси? 
 
Лидия МАРИНОВА 
Доктор Маринова… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Маринова, след това доктор Митковски. 
 
 



Лидия МАРИНОВА 
Аз абсолютно подкрепям идеята за тези, т.нар. COVID зони. Имам  

първи въпрос, предполагам, че това е преценено, има ли достатъчно добра 
база да бъдат разделени потоците от другите? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има. Аз го казах преди малко. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Извинявай, беше ми изключен звука. Нещо стана. Другото, което е 

когато се прецени, че един пациент е за болнично лечение той към 
инфекциозна болница ли ще бъде насочен, защото само там, доколкото 
знам, е системата, която приема информацията за свободни легла в 
различните COVID отделения или ще бъде връщан при личния лекар и от 
там пак в инфекциозна болница? Има ли яснота по тази организация? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
По отношение на разделянето на пациентопотока, има го разделянето 

категорично няма да се допусне смесване на пациентопотока, а по 
отношение на това, ако даден пациент е необходимо да постъпи в болница, 
ясен и точен е механизмът – вика се бърза помощ, т.е. от COVID-зоната 
викат бърза помощ и пациентът се насочва към координационния център в 
инфекциозна болница и съответно… 

 
Лидия МАРИНОВА 
…т.е. няма да бъде връщан и разкарван напред-назад? 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Не. Категорично – не. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
С голямо съжаление чух това, което каза последно шефката на 

отдела по отношение на белодробната болница, защото това е болницата, 
която основно, според мен, трябваше да поеме този удар. Наистина не е 
добре да се смесват двата потока, но в края на краищата туберкулозно 
болните в голямата си степен са хронично болни, от една страна – от друга 
страна там има специалисти, които поне разбират от болести на 
дихателната система. Това, че те отказват за мен е много жалко, защото и 



колегите, които са общински съветници – лекари знаят, че в момента в тези 
отделения, в COVID отделения, така наречени, в „Св. Марина“ и в 
„Св.Анна“ и във „Военна болница“ са достигна до там, че хора, които са 
много далеко от вътрешни болести, от белодробни болести и т.н. – 
хирурзи, ортопеди, акушери – те дежурят, дават смени в тези отделения, а 
хората, които трябва да се занимават с това отказват от една страна, от 
друга страна знаете, че тази белодробна болница, т.нар., е фалирала и е в 
окаяно състояние от много време. Ето сега беше моментът да се направи 
една, ако трябва една COVID болница, защото туберкулозно болните 
щяхме да намерим кой да ги поеме за този период от време и щеше да се 
натовари болницата и финансово като обезпечение и като дейност. При 
положение, че се задължават, задължават – казвам, различни болници на 
територията на Община Варна да разкриват COVID отделения, пак ви 
казвам – „Св. Марина“, „Св. Анна“, „Военна болница“, даже частната 
болница „Еврохоспитал“ е задължена и тя е разкрила, доколкото знам 
такова COVID отделение, да не може да се разкрие на територията на 
белодробната болница, даже не отделение, а голяма част от нея да се 
залови с тази дейност, за мен е просто учудващо. Друга болница, за която 
може също да се мисли, но тя не е под юрисдикцията на общината, даже 
мисля, че не е и на здравното министерство, това е транспортна болница, 
която е една много удобна локация също с не кой знае каква голяма 
натовареност. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, доктор Митковски. Да, има резон в това, което 

казвате. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Между другото, господин председател, поздравление за така 

познанията, които сте натрупали за рентген, за кугел, подвижни и т.н. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, че го оценявате. Не претендирам да съм много коректен в 

изказа. Надявам се да ме разберете, ако греша. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ще помагаме с каквото трябва. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря за което. Така, колеги има ли други въпроси към госпожа 

Георгиева. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Имам въпрос. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Постарах се да потърся информация, която да обобщава на едно 

място състоянието на всички възможности, които се предоставят на 
потенциално болните и на вече сигурно болните във Варна. За съжаление 
се оказва, че такова нещо няма или поне аз не успях да открия. Няма го на 
сайта на общината. Единственото, което има е препратка към медийни 
публикации, но те в никакъв случай не са полезни на хората, които реално 
имат нужда от това. Има ли някъде място, където да е събрана цялата 
информация в удобен за гражданите вид, в които да е описано в кой 
момент на кой телефон или на кой адрес според, да кажем района в който 
живеят, да се обърнат за помощ и въобще има ли някакво отношение в тази 
посока  общината, защото честно казано, ако има един безусловен провал в 
тази криза той не е борбата с нея, а е неуспеха да бъдат информирани 
правилно гражданите, за това което се случва. Ако няма такъв 
препоръчвам да бъде създадена някаква част, да кажем страница в сайта на 
общината, в който да бъдат посочени телефони, които съответно да могат 
гражданите да се обръщат за информация с конкретни адреси по 
местоживеене. Разбира се може да има и да съм го пропуснал. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Господин председател, искам само да добавя нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само да отговорим на колегата Капитанов първо. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Няма … Община Варна няма такъв ангажимент и задължение по 

закон да събере на едно място цялата информация. Онова, което обаче 
Община Варна може да направи и го прави в случая структурите, които са 
пряко ангажирани и са под шапката на Община Варна да се получава ясна 
и достъпна информация от къде могат и къде могат да отидат в 
съответното ДКЦ, в какъв часови диапазон. В това число планираме след 
приключване на организацията, която се надявам, че ще бъде в много 
кратки срокове, да има телефони, на които пациента и личния лекар да се 
свърже, за да може да посети тази COVID зона, а иначе в глобален план 
съществува, т.нар. координационен център, който е отговорен за 
цялостната организация при работа в епидемиологична обстановка. 

 



Николай КАПИТАНОВ  
Може ли една реплика само, извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз по-скоро само да допълня това, което каза госпожа Георгиева. 

Вашето изказване бе в посока такава, препоръчителна – не дали има 
законово изискване такова. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Абсолютно, това е препоръка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дали бихме могли наистина да организираме под някаква форма – 

дали на интернет страница или нещо друго, просто обобщена цялата 
информация по отношение на… 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Абсолютно и идеята ми… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
COVID…центрове, зони и т.н., ако правилно се изразявам, като аз се 

ангажирам това нещо и на сайта на Общински съвет да го направим. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре… идеята и всъщност, ако се замислим да създаваме специални 

кабинети, в които хората да бъдат преференциално обслужвани става леко 
безсмислено, ако не успеем да го доведем до тяхното знание. Нека да 
направим тази информация, няма да ги лекуваме дистанционно, но това, 
което на тях им е полезно, за да вземат решение на момента към кой да се 
обърнат, къде да отидат нека да е публикувано ясно и не само на една, но 
на всички страници, включително аз се ангажирам в момента, в който видя 
и аз да го споделя и да го препоръчам на всеки познат, защото е важно. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Ако може и една реплика от мен… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към настоящия момент не е, въпреки … то има разпръсната 

информация по темата, тя не е обобщена някъде, но въпреки 
разпръснатостта вече има стотици пациенти, които са се възползвали от 
двата кабинета, които работят. 

 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Съгласен съм. Мисля, че е хубаво да работим за улеснението на 

гражданите на Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се. Аз пак казвам възприемам изцяло Вашето предложение и 

го подкрепям. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Господин Балабанов, ако може една реплика.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на госпожа Николова. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да, тъй като Община Варна инвестира достатъчно средства в така, 

информационна кампания на медиите, които трябва да отразяват работата 
на общината смятам, че е редно да използваме тези средства точно в този 
момент, за да можем да информираме гражданите на Варна, какво прави 
общината за тях, при положение, че в момента ще се разкрият тези COVID 
центрове и гражданите да имат представа къде, как и по какъв начин могат 
да бъдат обслужени максимално бързо, тъй като и господин кмета има 
възможност със спонсорирани публикации във Фейсбук да ни запознава с 
работата на общината мисля, че е редно той да се включи в тази кампания 
предвид, че ситуацията с информираността на хората е най-важна когато 
трябва да стигнеш максимално бързо до мястото, което трябва да посетиш, 
защото това е от изключителна важност, когато става въпрос за здравето на 
хората. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Николова, благодаря Ви въпреки, че… отклонявате се от 

темата – залитате, само да кажа. Господин Стоянов, имате думата. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Доколкото разбрахме персоналът на тубдиспансера не иска да работи 

с COVID болни. Само искам да ви припомня, че преди по-малко от година 
всички и най-вече управителя на заведението, беше много активен в това 
да иска дотиране, за да може да платят заплатите на персонала. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това го има не само миналата и тази година и предстои да го 

разглеждаме на редовна сесия. 
 
 



Велин СТОЯНОВ 
Ами, значи трябва да се замислят малко от персонала. Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прав сте, абсолютно в това, което казвате. Други мнения и 

съображения, колеги?  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Анелия Клисарова… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да, благодаря Ви, вече не е реплика, взимам думата за изказване по 

две, три основни неща. Това, че е правилно да се развиват такива, да се 
разкриват такива COVID зони мисля, че всички сме единодушни и няма 
мнение за това. Кой ще работи в тези COVID зони, това са същите лекари, 
които са работили и до сега. Никой от лекарите не се е отказал от работата 
си, напротив – дава всичко от себе си, за да може да върши полезна работа 
за обществото. По втората точка  относно това, което беше предложено да 
бъдат стимулирани лекарите с повече средства и  всички бяха така… едва 
ли не защо гласувам въздържал се. Аз не гласувам „въздържал се“ затова 
защото няма схема, няма принцип кой лекар е по-важен и на кой ще дадем. 
Само на общинските заведения ли? Ами тези, които работят в държавните 
болници не заслужават ли? Пълни са клиниките. Трябва да има единно 
становище и мнение и засега това, което дава държава трябва да се 
съобрази с него, с държавната политика, а ако може общината, разбира се, 
но по строги правила. Относно тубдиспансера или т.нар. белодробна 
болница, тя истинското й име е Болница за активно лечение по 
пневмология и фтизиатрия. Колеги, тези хора от юни месец не са 
получавали заплатите си, а не става въпрос искат ли да работят с COVID 
или не, защото те работят в заразна среда. Те са свикнали да го правят 
това. Те са пулмолози, но ако ги оставим без заплати, както сега казваме 
няма инфекционисти и колко инфекциозни отделения в страната се 
закриха пък сега се чудим как да ги разкрием, ще стане същото с 
фтизиатрите, с тези хора, които се занимават с туберкулозата. Напротив, 
трябва да ги стимулираме, да ги мотивираме, а ако РЗИ каже, че там може 
да бъде разкрито COVID отделение или COVID болница, разбира се, че 
трябва да го направим и ще го направим. Въпросът е условията да не 
смесваме потоците, че не става да сложа една върху друга две или три 
инфекции, което е изключително важно и много, много сериозно, а за това 
смятам, че е необходимо да се обединим, да подкрепим тези COVID зони, 
да финансираме тези COVID зони… ние казваме тези 5-COVID зони, но от 



май месец всички ДКЦ-та и общински лечебни заведения, АГ-болница и 
другите… онкодиспансера, окноколгията – то не е диспансер, представиха 
сметки с колко … каква им е загубата когато беше затворена държавата, 
когато бяхме не в обстановка, а когато бяхме в този епидемичен режим. 
Събрахме средствата, разбрахме колко се недофинансирани ДКЦ-тата и 
общинските лечебни заведения и от юни чакаме решение как ще бъдат 
финансирани. Ако можем да ги финансираме, ето това е още една 
мотивация да работят в тези тежки условия. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги. Няма такива. 

Преминаваме към гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

415-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 8 000 лв. (осем хиляди лева) за 2020 г. на 
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД, ЕИК 000090026, като целева субсидия за разкриване и 
функциониране на „Ковид зона“ в район с повишен здравен риск. 
Лечебното заведение се задължава да предостави медицински и финансов 
отчет.  

415-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) за 
2020 г. на „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово - Варна“ ЕООД, ЕИК 103517178, като целева субсидия за 
разкриване и функциониране на „Ковид зона“ в район с повишен здравен 
риск. Лечебното заведение се задължава да предостави медицински и 
финансов отчет.  

415-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева)за 
2020 г. на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, 
ЕИК 813154554, като целева субсидия за разкриване и функциониране на 



„Ковид зона“ в район с повишен здравен риск. Лечебното заведение се 
задължава да предостави медицински и финансов отчет.  

415-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) за 
2020 г. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, като целева субсидия за разкриване и 
функциониране на „Ковид зона“ в район с повишен здравен риск. 
Лечебното заведение се задължава да предостави медицински и финансов 
отчет.  

415-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20022192ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 8 000 лв. (осем хиляди лева) за 2020 г. на 
„Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД, ЕИК 
103514755, като целева субсидия за разкриване и функциониране на 
„Ковид зона“ в район с повишен здравен риск. Лечебното заведение се 
задължава да предостави медицински и финансов отчет.  

Необходимите средства в размер до 64 000 лв. да бъдат осигурени от 
бюджета на община Варна за 2020 г. с компенсирана промяна в дейност 
469 „Други дейности по здравеопазването” по 43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“ за сметка на §10 
„Издръжка“. 

В случай че не бъдат осигурени средства от държавния бюджет, 
съответно от Националната здравно-осигурителна каса, за възнаграждения 
на работещите в „Ковид зоните“, разкрити в лечебните заведения, 
средствата да бъдат изплатени от бюджета на Община Варна, след 
предоставяне на отчет от управителя на съответното лечебно заведение. 

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 – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Председател, искам отрицателен вот. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Ганев имате думата за отрицателен вот. 



Цончо ГАНЕВ 
Преди да започне сесията бях категорично „за” тази точка, но 

останах изключително неприятно изненадан от това, че една част от 
общинските съветници гласуваха „въздържал се”, а някои конкретно 
„против” предложението на „Възраждане” за финансово подпомагане на 
лекарите и медицински работници в общинските поликлиники и болници. 
Това лицемерие за мен е неразбираемо, още повече, че в края на тази точка 
се изказаха и лекари, които на точката, която трябваше да подкрепят 
колегите с финансови стимули - гласуваха „против”. Сега искат да ги карат 
да работят там. Хем ще работят в COVID отделение, хем няма да получат и 
никакви средства. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив. Ще получат. 
 
Цончо ГАНЕВ 
.... но за мен това е лицемерие и точно заради това гласувах 

„против”, защото не може да ги караме да работят там и нищо да не им 
дадем срещу техния труд. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Ганев повтарям, че ще работят. Ще получат допълнително за 

това, което правят. Така допълнихме решението. Аз го казах тук, че ще 
получат възнаграждение в случай, че не се осигури финансиране от 
държавата, ще бъде осигурено от общинския бюджет за хората, които 
работят в тези COVID зони.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Значи, ако Вие това, което казвате се препокрива с реални действия, 

нашето предложение, както подчертах, нека да е надпартийно, да е от 
името на всички. Трябваше Вие като Председател на Общински съвет или 
заедно с председателя на група да  го подкрепите, именно за да дадем 
много ясен сигнал – ще Ви подкрепим финансово. Даваме на самите 
учреждения парите да направя кабинетите. Ето цялостна политика за 
подкрепа на здравеопазването в тези тежки моменти. А сега едни 
обещания от Ваша страна, дали ще станат или не, е друга тема. Обясних, 
защо ми е отрицателни вот, но най-грозно е това, когато някои гласуваха 
„против” нашето предложение, а сега искат създаване на тези кабинети. 
Това е, има много грозни думи, но да кажем, че е само лицемерие.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Реплика. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Не мога да се съглася с това да бъдем наричани „лицемери” от 

хората, които в момента се опитват да направят търговия „ние не 
гласувахме, защото Вие не ни подкрепихме”. Когато мислим в посока за 
овладяване на COVID кризата, когато говорим за сериозна работа, би 
трябвало по някакъв начин да бъдем единни. Не подкрепих, аз лично, 
предложението на „Възраждане”, защото то нямаше финансово изражение. 
Не се знаеше колко души ще обхване, по какъв начин ще ги обхване и 
затова подкрепям изцяло колежката Клисарова в тази насока, но няма да 
допусна да ни обиждат по този начин и да ни наричат „лицемери”, и да 
търгуват с гласът си.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплика, по какво? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Към г-жа Гърдева. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нейното е реплика. Няма как да я репликирате в тази процедура. 

Благодаря Ви.  
 
Преминаваме към трета точка от дневния ред. 

  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна, насрочено на 15.12.2020 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ги материалите. Става въпрос за определяне вноската на 

държавата на бюджета на асоциацията, което е записано в техния 
Правилник на самата асоциация. Аз не виждам, кой знае какъв смисъл 
точно Общото събрание да определя вноската, но въпреки това 
Правилника за организация на асоциациите е такъв. Така че, го предлагам 
на Вашето внимание. Става въпрос за вноска в размер, тя е в бюджета, за 
текущата дейност на асоциацията в размер на двеста и четиринадесет 
хиляди деветстотин шейсет и два лева и петдесет стотинки. Вноската на 
държавата, подчертавам. Имате думата за мнения и съображения. Аз го 
приемам като формалност, това нещо. Няма мнения и съображения. 
Подлагам на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

416-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № 
ОС20000674ВН/12.11.2020 г. от Областния управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на Община Варна да присъства, представителя 
на Община Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да 
участва в извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
Варна, което ще се проведе на 15.12.2020 г. /вторник/ от 14:00 часа, чрез 
видеоконферетна връзка, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциацията за 2021 г., в размер на 14962.50 /четиринадесет хиляди 
деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 



водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.).“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“. - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

416-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в извънредното Общо събрание на Асоциация 
по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, 
общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0, въздържали се – 13; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на мерки за подпомагане на 

таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19. 
 

  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. Отново 

във връзка с пандемията COVID-19. Накратко Ви запознавам, въпреки че 
имате материалите, с проекта за закон за държавния бюджет за 2021 г. е 
предвидено възможност за общините, които пожелаят, да обявят на 
интернет страницата си възможност данъчно задължените лица да 
заплащат намален размер на данъка, като в случая държавата ще покрие 
под формата на компенсации и субсидия разликата към бюджета на 
съответна община. Както казах и в началото на заседанието, това все още е 
законопроект, който е минал на второ четене в комисия. Не е влязъл в сила 
акт. От друга страна пък през месец декември изтичат голяма част от 
разрешителните, поради което предварително предлагам това нещо на 
Вашето внимание, а именно таксиметровите шофьори да заплащат данък в 
размер на триста лева. Превозвачи, извинявам се, не шофьори в размер на 
триста лева. Разликата от триста и деветдесет лева да се компенсира от 
страна на държавата. Имате думата за мнения и съображения. Заповядайте 
г-н Атанасов. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Христо Атанасов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ще се базирам на това, което изкоментирахме с Вас г-н Председател. 

Ако държавата не преведе тези пари да включим нещо евентуално, с 
което... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Има го в текста на решението, че се прекратява с обратна сила в 

точка четири. 
 
Христо АТАНАСОВА 
Добре. Благодаря. Това беше. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
За нищо. Други мнения и съображения. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

417-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Тодор 
Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег.                         
№ ОС20000641ВН_001ВН/19.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие данъчно задължените лица да заплащат годишния 
данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в чл. 63, 
ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Варна, намален с разликата между размера на 
определения годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в 
размер на 690 лева за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по 
чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси в размер на 300 лв. 
Издаденото разрешение по чл.24а, ал. 1 от Закона за автомобилните 
превози се получава след заплащането на данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни 
справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т. 1. 

3. Община Варна във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение 
изготвя искане до Министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията за получаване на компенсация от държавния 
бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на 
пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които 
е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници 
през 2021 г., умножен по 390 лева, представляващи разликата между 
определения размер в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Варна и минималния размер на данъка 
по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси, като се отчита чл. 61ч от 
същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т. 3 в 6-месечен 
срок от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т. 1 
и т. 2. с обратна сила. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради необходимостта от  защита на важни обществени 
интереси, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, а именно обстоятелството, че 
разрешенията за таксиметров превоз на пътници се издават за срока, 
посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на 
календарната година, тоест издадените разрешения са със срок на 
валидност до края на текущата година и издаването им за следващата 



календарна година стартира от месец ноември 2020 г. и е обусловено от 
заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2021 г., чийто 
начин на плащане е уреден в настоящото решение.   

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

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви колеги за търпението, което проявихте в дневното 

заседание и техническите проблеми, които имахме. Надявам се на 
следващото заседание да бъдат изчистени. Пожелавам на всички здраве и 
успешен ден. Закривам заседанието. 

 
 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                   ВАРНА 

 
 
 
 

             _______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 

 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

______________ /ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    
             
 
 
 

СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
______________ /адв. РОСИЦА НИКОЛОВА/ 

 


