
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 10 
 
Десетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 16.12.2020 г. (сряда) от 09:00 ч. до 19:00 ч. 

 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Велин СТОЯНОВ 
Калин МИХОВ 
Станислав ИВАНОВ 
Щериана ИВАНОВА 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо ще направя поименна проверка на кворума. Моля само да 

казвате дали сте тук, като изчета съответното име. 
Адиле Кямил? 
 
Адиле КЯМИЛ 
Да, на линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Айше Кадир? 
 
Айше КАДИР 
Да, на линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Анелия Клисарова? 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да. На линия; 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Антоанета Цветкова? Виждам, че е в системата… 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Да, тук съм. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Антон Апостолов? 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Да, тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бранимир Балачев? Отсъства. Велин Стоянов? Венцислав Сивов? 
 
Венцислав СИВОВ 
Венцислав Сивов тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Генадий Атанасов? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Георги Георгиев тук. 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Тук съм – Генадий Атанасов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Даниел Николов? 
 
Даниел НИКОЛОВ 
Тук. 
 
Деян ПЕЙЧЕВ  
Деян Пейчев тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Димитър Чутурков?  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
На линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ивайло Митковски?  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, тук. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Иван Иванов?  
 
Иван ИВАНОВ 
На линия.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Йордан Павлов? 
 
Йордан ПАВЛОВ  
Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Йорданка Проданова?  
 
Йорданка ПРОДАНОВА 
Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате проблем с Контракс системата. … да, не Ви виждам вътре в 

Контракс. 
 
………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Калин Михов? Отсъства. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Костадин Костадинов? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Красен Иванов? 
 
Красен ИВАНОВ  
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Лидия Маринова? 
 
 



Лидия МАРИНОВА 
Чувате ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Людмила Колева?  
 
Людмила КОЛЕВА 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Марица Гърдева? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Мария Ангелова? 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Мария Тодорова?  
 
……. /н.р./ 
 
Мартин ЗЛАТЕВ  
Мартин Златев тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Мартин Андонов? 
 
Мартин АНДОНОВ  
Мартин Андонов на линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Мартин Байчев? 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Добро утро, колеги. Аз съм тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Милена Димова? 



Милена ДИМОВА  
Тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Николай Капитанов? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Николай Капитанов тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Николай Георгиев? 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Добро утро. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Николай Костадинов? 
 
Николай КОСТАДИНОВ  
Николай Костадинов тук. Здравейте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Здравейте. Николай Евтимов? 
 
Николай ЕВТИМОВ  
Добро утро. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добро утро. Огнян Къчев? 
 
Огнян КЪЧЕВ  
Добър ден. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добър ден. Петко Петков? 
 
Петко ПЕТКОВ  
Здравейте. На линия съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Здравейте. Руслан Влаев?  
 
 



Руслан ВЛАЕВ  
Добро утро. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Рюян Ризов?  
 
…….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев? 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Да. 
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ  
Добро утро, колеги. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добро утро. Станислав Иванов - отсъства.  
Стела Николова? Стела Николова виждам, че е в „Контракс“. 
 
Стела НИКОЛОВА  
Здравейте, колеги. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Здравейте. Стефан Станев? 
 
Стефан СТАНЕВ  
Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Стоян Попов? 
 
Стоян ПОПОВ  
Добро утро, колеги. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добро утро. Христо Атанасов? 
 
Христо АТАНАСОВ  
Тук.  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Христо Боев? 
 
Христо БОЕВ  
Здравейте, колеги. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Здравейте. Цончо Ганев? 
 
Цончо ГАНЕВ  
Здравейте. Тук съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Здравейте. Щериана Иванова - отсъства до обяд. Юлияна Боева? 
 
Юлияна БОЕВА  
На линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Янко Станев? 
 
Янко СТАНЕВ 
Да.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Д-р Маринова тук. Не знам дали се чуваме сега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да, да, да. Чувам Ви и Ви видях. 
 
Лидия МАРИНОВА 
….че имаше проблем. А, добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, колеги. Налице е изискуемия от закона и нашия 

Правилник кворум. Преминаваме към разглеждане на дневния ред на 
днешното заседание. Има две постъпили писмени предложения за 
включване на извънредни точки в дневния ред. Едното е от Бранимир 
Балачев – председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет“ в точка 
две като подточка 20 да бъде включено предложение относно даване 
съгласие Община Варна да кандидатства по проект „Красива България“–
2021, който проект е разгледан на постоянна комисия по финанси и има 



положително становище. Мнения и съображения по така направеното 
предложение от председателя на комисия по финанси? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател и аз имам предложение за входиране. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. Ще дам възможност, по писмените докладвам. Не виждам дебати 

по предложението на председателя на комисията по финанси. Подлагам го 
на гласуване. Режим на гласуване, колеги. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, аз бях дал заявка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Цончо Ганев, извинявам се. Ще изчаквам малко по-дълго време. 

Имате думата, колега Ганев. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Колеги, въпросната точка на комисия по финанси беше вкарана в 

момента, в който започна самата комисия и поради липса на документи, 
които да обосноват нейното съществуване, председателят на комисията по 
финанси ни я изчете и това трябваше да предизвика коментари и 
становища от наша страна. Става дума, за тези които не  са запознати, че 
Община Варна, съвместно с държавата, ще бъде финансирана по 
въпросната програма и ще дадем държавата и общината общо близо 40 000 
лева за една площадка, а общо са около 150 000 лева. Мисля, че това 
въобще дори не трябва да го коментираме при положение, че става дума за 
толкова малко площадки. Прекрасно е парите да се усвоят, прекрасно е ние 
да дадем, ако трябва повече пари, но нека да се види КСС-то и да са за 
много повече площадки, защото е безумие за такива пари да правим 
толкова малко площадки. Затова призовавам и моля, тази точка да не бъде 
приемана в този вид без да бъде прецизирано …/н.р./ поради която ще 
плащаме за съществуващи детски площадки да ги ремонтираме. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви, колега Ганев. Има заявки от г-н Георгиев и от г-н 

Евтимов. По тази точка ли са да питам? Не, по тази точка само, колеги в 
момента. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, винаги предлагаме точките за дневния ред и след 

това ги гласуваме. Нашите също са писмено входирани, така че не знам 



дали не е добре да ги предложим преди да започнем самото гласуване на 
точките. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Първо, подлагам на гласуване конкретната точка, която съм 

докладвал. Така е винаги. Винаги е било така. И по Правилник е така. Така 
че ще дам възможност, пак казвам след малко, след като изчета това, което 
е постъпило при мен да направите вашите предложения, било то и устно, 
дори да не са и писмени. За което няма проблем. Така, ако няма други 
предложения по отношение на точката, предложена от председателя на 
комисия по финанси, която повтарям е с положително становище на 
комисията, подлагам на гласуване. Ако някой има проблем с гласуването, 
моля да изрази вота си през видео системата със съответното име.  

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 4; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Христо Атанасов – „за“, 

Бранимир Балачев – „за“ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нещо се бъгна системата. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ  
Излезте и влезте, колеги. Малко време като престои „Контракс“ без 

да се използва трябва да се влезе и излезе. Опитайте се. Предложението се 
приема, колеги.  

Преминавам към следваща точка, следващо предложение, което е 
направено за включване на точка в дневния ред, а то е от председателя на 
комисия по здравеопазване проф. Анелия Клисарова, която предлага като 
към точка две „Финанси и бюджет“ да бъде включено като подточка (21) 
предложение относно вземане на решение да бъдат изплатени финансови 
средства като целева субсидия, в район с повишен здравен риск на лечебни 
заведения с разкрити и функциониращи  Ковид зони в подкрепа на 
работещите на първа линия, в условията на развиваща се пандемия от 
Ковид 19. Това предложение е както знаете свързано с решението, което 
взехме на предходната сесия, принципното - да изплатим възнаграждения 
на лицата, които осъществяват дейност, медицинските лица, които 
осъществяват дейност на територията на тъй наречените Ковид-кабинети, 
които разкриха нашите общински ДКЦ-та. Имате думата за мнения и 
съображения по така направеното от проф. Клисарова предложение. Г-жа 
Николова е направила заявка. 

 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Балачев ……………. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Момент, колега Балачев. Включете се в Контракс системата, ако е 

възможно и правете заявките от там. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Очевидно, че имам проблем с тази система.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега Николова, имате думата. Направили сте заявка. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Здравейте, колеги. Г-н председател, обръщам се към Вас, тъй като 

подадох искане към Вас да бъде осигурен достъп на гражданите до 
заседанието на общинския съвет, каквото е законодателното изискване…  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега, това не е предложение по точката. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да, не е, но ние започнахме заседанието и...  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добре, ще Ви дам възможност да направите изказване. В момента 

сме в процедура по гледане на дневния ред. Ще дам възможност да 
направите Вашето изказване. Нека сега да се съсредоточим върху точката.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Добре. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Други мнения и съображения по предложението на проф. Клисарова? 

Имате го изпратено на Вашите имейли и е в дневния ред. Колега Георгиев. 
Георги Георгиев. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да. На здравна комисия беше взето решение да се осигури 

финансиране за всички медици. Специално с проф. Клисарова го 
обсъждахме, че няма как те да бъдат разделени на първа, втора или пета 
линия и съответно комисията изпрати към комисия по финанси 
предложение за включване в разходната част на бюджета на Община 



Варна финансиране за всички лекари, работещи на територията на Община 
Варна, затова предлагам това предложение да бъде разширено. 
Настоящото предложение да бъде разширено и да обхваща това, което 
прие комисията, а именно подкрепа на всички сега. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Това е предложение по същество. В момента гледаме 

темата дали то да бъде включено в дневния ред. Когато го обсъждаме по 
същество всеки ще има възможност да направи своите предложения за 
допълване, изменение и прочие. Проф. Клисарова, имате реплика заявена 
към не знам защо към Цончо Ганев сте я заявили, тъй като той не се е 
изказвал по темата.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Не знам къде съм натиснала, но искам да Ви благодаря затова, че 

дадохте разяснение. В случая се касае само за тези колеги на първа линия, 
които работят в т.нар. „Ковид зони“ към ДКЦ-тата. А затова, че всички 
лекари са на първа линия и че те заслужават също такава мотивация и 
почит, разбира се, трябва да кажем, че първо дадохме задачата на дирекция 
„Здравеопазване“ да прецени хората, не само лекарите, а всички хора, 
ангажирани в системата и работещи с Ковид на първа линия и това да 
залегне в бюджет 2021. А за бюджет 2020 в момента се касае за тези колеги 
на базата на предишното ни решение, които работят в Ковид зоните към 
ДКЦ-тата. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря на проф. Клисарова. Други мнения и съображения, колеги, 

по така направеното предложение за включване в дневния ред? Ако няма – 
режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против –0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Рюян 

Ризов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, станаха 41… Николай Георгиев – 
„за“. Резултати от гласуването: за – 41; против – 2; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 
Велин СТОЯНОВ 
Г-н председател, извинявам се Велин Стоянов е тук. Имах проблем с 

микрофона, не можах да се обадя.  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Как гласувате, колега Стоянов? 
 
Велин СТОЯНОВ 
Аз съм в системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
А, Вие сте успели да гласувате. Разбрах. Благодаря Ви.  
Колеги, имате думата за предложения за включване, изменение, 

допълване на настоящия дневен ред, който Ви е изпратен на имейлите. 
Първото предложение е …. първата заявка е …………/н.р./  

 
Стела НИКОЛОВА 
Колеги, във връзка с това, че гражданите от 13-ти март не участват 

по никакъв начин в заседанията на общинския съвет, а те имат това 
законодателно право, изразено в Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, внесох искане до г-н Балабанов като председател 
на общинския съвет да обезпечи такава възможност. Бих желала да разбера 
има ли такава възможност за гражданите днес, тъй като на последното 
заседание на общинския съвет даже нямаше и живо предаване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Това ли е въпросът Ви? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добре. Благодаря Ви. Ще отговоря кратко. Първо, не съм съгласен с 

това, че гражданите …… /н.р./ в работата на съвета както е формулирано 
…… /н.р./  

 
Стела НИКОЛОВА 
Алинея 3-та. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
………/н.р./ под формата на становище, и под различни други форми 

на имейл или в деловодството и както преценят към нас. Такива до 
момента от пандемията насам няма писмени подадени под каквато и да е 
форма, повтарям.  

По отношение на втория Ви въпрос, техническата обезпеченост към 
настоящия момент няма такава техническа възможност за включване на 
допълнителни лица в заседанието. В случай, че прецените или че има 



такава или знаете за подобна възможност, аз ще се радвам да ме запознаете 
с конкретно Ваше предложение, за да го обсъдим и в случай, че бъде 
възприето, да го внедрим. Благодаря.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, по алинея трета на чл. 28 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да, г-жо Николова, продължете. Извинявам се. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря. Да, по алинея трета гражданите имат право на изказвания, 

въпроси и мнения в заседанието на общинския съвет. Такова в момента, 
такава възможност те нямат. Доколкото разбрах, с колегата Капитанов 
говорихме вчера по този въпрос в самия линк на живото предаване в 
Youtube имало някаква възможност гражданите отдолу да пишат като 
коментар въпрос или изказвания. Ако това действително е възможно, 
мисля че е добре да го обявите Вие, тъй като, ако има граждани в момента, 
които проследяват на живо заседанието на общинския съвет, то те да знаят, 
че имат тази възможност. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
През обедната почивка ще проверя дали има такава техническа 

възможност, тъй като в момента нямам физически как да го направя и ще 
Ви информирам в случай, че има такава ще видим да го пуснем този чат 
или както нали, както и да се казва в канала в Youtube. Само в допълнение 
искам да кажа на предходното Ви изказване, на предходната сесия имаше 
излъчване на живо. То се състоя на страницата на общински съвет във 
фейсбук, поради знаете технически проблем с видео излъчването в 
Youtube. Но на фейсбук страницата….  може да се … /н.р./ Благодаря Ви. 
Давам думата на ….. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Г-н председател, може ли само една реплика, извинявайте. Ще 

гласувам поименно, защото два пъти не ме е отчела системата, а при мен 
излиза всичко на Контракс. Ще гласувам поименно за по-сигурно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ами, опитайте се отново при следващото гласуване, за да не се... 
 
Лидия МАРИНОВА 
Няколко пъти опитах. 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Излязло е гласуването Ви на последното. Само това Ви казвам. 
 
Лидия МАРИНОВА 
А, излязло ли е? защото ми казаха, че не е излязло.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Излязло е.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Да. Добре, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Сега ми казват тук до мен, че е излязло. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н председател, мога ли само по темата за секунда, извинявайте?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Първо има заявка за реплика от колегата Стоян Попов, след което ще 

Ви дам възможност. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря. 
 
Стоян ПОПОВ 
Сега, колеги. Колеги, преди да се пристъпи към възможност за 

коментиране под живото излъчване, трябва да се обмисли добре кой ще 
отговаря, колко време ще отнеме, защото хората, които стоят пред 
компютрите си вкъщи и гледат могат да ни засипят с коментари. 
Физически няма да има възможност може би да бъдат прочетени всички 
коментари под живото заседание, камо ли да им бъде отговорено в реално 
време. Това е моето мнение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Аз затова казах, че не съм запознат и ще проверя каква 

е техническата възможност. Не казвам нито да, нито не. В случая ще се 
запозная и ще дам отговор на така поставеното питане от страна на 
колегата Николова. Колега Капитанов, имате думата, ако е по тази тема, 
разбира се.  

 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Искам… така, извинявайте… Извинявайте, нещо явно натискам 

едновременно с Вас. Тествах го току-що. Под, в страницата на, тоест в 
поточното предаване в Youtube е възможно да се пишат коментари, тоест и 
да се задават въпроси. Тоест, това е допълнение към коментара, който 
преди малко с г-жа Николова, това което коментирахте с нея, като разбира 
се, трябва да измислим някаква форма, под която хората да могат да 
задават въпроси, но това да не става, да не потопи в безсмислени разговори 
общинския съвет. Но към момента, тази възможност е налична и аз го 
тествах. Това исках да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Аз за съжаление в момента не мога да го тествам, тъй 

като водя заседанието. Затова казах, че на обяд ще изпробвам тази 
възможност в Youtube. Благодаря.  

Колегата Георгиев има заявка за изказване. Предполагам за 
предложение за включване на точка в дневния ред. Имате думата.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Първото предложение за точка, която да бъде включена в 

дневния ред е свързано с това, че на комисия по здравеопазване беше взето 
решение за спешно закупуване на мобилен рентген и скенер, като беше 
разделено на две части. Едното предложение беше за закупуване на 
рентгена възможно най-бързо. Тоест, би трябвало да бъде разгледано на 
миналата комисия по финанси, но не беше, а скенерът беше оставен за…, 
евентуално за бюджет 2021-ва г. Предвид ситуацията с…, предвид 
настоящата ситуация, считам че имаме неотложна ситуация и 
предложението за закупуване на рентген и скенер трябва да бъдат 
разгледани още в настоящото заседание и правя предложение да бъде 
включено като точка за дневния ред, а именно: съгласно взето решение от 
здравна комисия, Община Варна да закупи мобилен скенер и по 
възможност рентген.  

Втората точка в дневния ред, която предлагам да бъде включена е 
свързана с предложението на „Възраждане“, което беше внесено надлежно 
в деловодството на Община Варна някъде през септември 2020 г. 
Предложението ни беше свързано със сертификация на Община Варна по 
ISO 37001 „антикорупция“, т.нар. „anti-bribery ISO“. Същото предложение 
правихме и по време на една от предните сесии. Съответно там ни беше 
обяснено, че все още не са запознати колегите с него и ние бяхме помолени 
за малко време да се запознаят и съответно да изкажат информирано 
мнение. Смятам, че от септември до сега минаха доста месеци и това 
предложение би следвало вече да се включи в дневния ред, да се разгледа и 



съответно да се приеме като Община Варна започне възможно най-бързо 
сертификацията си по ISO, което е насочено срещу корупцията.  

Следваща точка трета, която предлагам да бъде включена в дневния 
ред е свързана с това, че настоящият представител на Община Варна в 
дружеството, което управлява Стадион Варна вече не е общински съветник 
и същия следва да бъде сменен с друг представител на общината.  

Четвъртото ми предложение е свързано с това точка седем да 
отпадне. Точка седем, която е свързана с купуване на гласове, простете с 
т.нар. „уязвими групи“, защото настоящата точка не е разгледана в 
социална комисия и аз….. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Извинявам се, че Ви прекъсвам само..... извинявам се, че Ви 

прекъсвам, колега, само…. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да. Кажете.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Уточняващо питане. Говорихте за „Стадион Варна“, сега отидохме, 

не можах да разбера какво е предложението по отношение на „Стадион 
Варна“. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Представителят на Община Варна в „Стадион Варна“…. /н.р./ вече 

не е общински съветник съответно няма как да бъде, да представлява 
гражданите и общината в съответното дружество. Затова предлагаме да 
бъде заменен с нов представител на общината, което е най-нормалната 
процедура, а именно друг общински съветник. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега, Вашето предложение, нали въпреки, че не е коректно аз да го 

формулирам е да се включи точка в дневния ред „Избор на представител 
на Община Варна в общото събрание на „Стадион Спартак“ АД…… 
„Стадион Варна“, извинявам се. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
„Стадион Варна“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да, извинявам се. Моя грешка. 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, това е предложението ми. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Молбата ми, колеги, към всички е вкарвайте ги писмено тези 

предложения, формулирани коректно, за да не се налага в момента да ги 
преформулираме. Нали, много по-лесно ще бъде и да ги разпространим 
към всички, ако ще и предходният ден да ги внесете. Всеки да ги има на 
имейла си. Много по-лесно ще върви процеса.  

Продължете, колега Георгиев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, г-н председател, както видяхте, две предложения сме вкарали 

през септември 2020-та и те все още не са разгледани, затова предпочитаме 
малко по-бързия вариант, а именно да ги правим по този начин, с 
надеждата да бъдат разгледани бързо и ефективно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Щом смятате, че по-бързо е така… Да, заповядайте за следващото. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, последно предложение, значи четвъртото ми 

предложение беше за отпадане на точка седем за т.нар. „уязвими групи“, 
понеже същата не е разгледана в социална комисия, а например аз като 
член на съответната комисия не смятам, че тя трябва да бъде подценявана 
по този начин. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега, точка седем е предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
О, да, нея ще я обсъждаме конкретно. Предвид това, че бяха сменени 

точките в дневния ред в последния момент, просто стана… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега, няма промяна в точките в последния момент. Аз затова 

казвам, че е добре предварително да формулирате предложенията. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Става въпрос за точката, която коментира т.нар. уязвими групи. Не 

знам кой номер е. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Ами, добре, така ще го формулирам. Точката, която, нали…, която 

коментира уязвимите групи да отпадне от дневния ред. Това е Вашето 
предложение. Точно така, както сте го казали. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Ако няма други предложения… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има, има. Има. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Казахте, че това е последно. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не съм казал, че е последно. Казах, че е като пореден ред. 

Последното, което в момента правя предложение за включване в дневния 
ред е да бъде включено предложението, което отново сме направили на 25-
ти септември за мораториум върху сечта на общинските гори. То е 
свързано с това, че ние направили съответното предложение. Направихме 
го отново на сесия на общинския съвет. Там пак ни беше обяснено, че не е 
ясно кой точно стопанисва общинските гори. А в момента ставаме 
свидетели на масова сеч в парцел 51 в „Горна Трака“, където поголовно се 
изсичат дървета, борови дървета. Това са предложенията ни. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Аз не знам общинска гора в момента да се изсича 

поголовно в „Горна Трака“, но това е друга тема.  
Така, колеги, реплика от колегата Балачев към колегата Георгиев, 

след което продължаваме с дебата по предложенията, пет на брой, 
направени от него.  

Колега Балачев, имате думата. Радвам се, че сте успели да влезете в 
системата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председател. Не знам защо, вече това е може би пета-

шеста сесия, на която колегите, най-вече от „Възраждане“ правят 
предложения в 99-та минута. Тези предложения не отговарят на 
изискванията, за да могат да формулират положителен или отрицателен 
вот и ние непрекъснато влизаме в едни дебати, може би с часове по-дълго, 



отколкото щяхме да минем половината дневен ред. По отношение на 
предложението да изберем днес представител в „Стадион Варна“ АД, 
мисля че е неуместно и аз, и нашата група ще гласуваме против това 
предложение по следното съображение. Това предложение, да, може, 
вярно е, че нямаме представител, но аз бях този, който ходи на годишното 
събрание, взема отношение по въпросите, докладвал съм го съответно на 
председателския съвет, така че ако някой си въобразява, че общинският 
съвет се е дезинтересирал от това нещо просто греши. Или не следи 
въобще каква е работата на общинския съвет или просто ей така се намира 
на работа. Така че това предложение, би следвало да се разгледа в 
комисията по „Собственост и стопанство“ и след дебати относно това кой е 
най-подходящата личност, която трябва да защитава интересите на 
общинския съвет в това търговско дружество, да се стигне до едно 
гласуване. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря ви, колеги. Колега Балачев, първо, благодаря Ви. Има 

заявка за отговор на реплика от Георги Георгиев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Г-н Балачев, Вие сте уважаван юрист и просто не мога да разбера как 

така считате, че предложения, които сме ги направили през септември 2020 
г., надлежно входирани, включени в дневния ред, предложени през 
няколко сесии, Вие считате, че са внесени в 99-тата минута. Това 
абсолютно не е правилно и е показателно за работата на Община Варна, 
защото тези решения досега трябваше да са разгледани, да има резултати и 
вече да започнем да работим по тях. Показателно е, че за пореден път не 
включвате предложението за ISO, което е т.нар. anti-bribery ISO. Не знам 
защо не беше разгледано на последната сесия, въпреки че отлежава вече… 
на последната комисия по финанси, въпреки че отлежава вече два месеца в 
деловодството и другото, което е предложението, другото което 
коментирахте във връзка с представители на Община Варна. Сам казахте, 
че действително в момента общината няма представител там. След като 
няма представител как следва да считаме, че някой защитава интересите на 
общината и всички виждаме колко ги защитава. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Колегата Цончо Ганев има реплика към колегата 

Георгиев. Интересно. Поддържате ли я, колега Ганев? Да репликирате 
колегата си от групата? 

 
Цончо ГАНЕВ 
Към г-н Балачев ми е репликата, защото… 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Аха. Разбирам, да. Ама няма как да правите реплика на реплика. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Добре, дуплика ли да го формулираме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Дуплика е от колегата Георгиев. Беше. Той използва тази 

възможност. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Едно изречение ще ми позволите ли само да кажа? Няма да отнеме 

много време. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте, да. Формулирате го като изказване по темата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Не е нормално това, което казахте, че сте го докладвали на 

председателски съвет, при положение, че Вие и Вашата група и Вашата 
коалицийка, която спретнахте, лиши „Възраждане“ от присъствие в 
именно този съвет. Ние няма как да знаем вие какво си говорите там и 
какво си отчитате. Няма как. А пък за другото, за това, че в последния 
момент сме вкарали нещо, първо, че не е истина и второ, точно Вие 
правите това - при започване на комисия по финанси вкарвате точка, за 
която ние нищо не знаем. Благодаря предварително. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. ……… /н.р./ пет на брой от колегата Георгиев 

предложения ……. /н.р./ 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Балабанов, аз имам ……. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Д-р Митковски, по тези ……. /н.р./ 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не. По дневния ред. 
 
……. /н.р./ 
И аз имам по дневния ред. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Момент, колеги, слушайте ме. Питам за изказвания по отношение на 

предложенията на колегата Георги Георгиев. Ще дам възможност после 
……. /н.р./ Ще кажа своето становище, първо по темата. Считам че ……. 
/н.р./ 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз съм пуснал заявка за изказване, г-н Балабанов, два пъти. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
А, колега Костадинов, ами момент. Да. Изказване по този въпрос ли 

е това? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно така.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте. Имате думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това, което искам да кажа е, че отправените твърдения от страна на 

Балачев по отношение на това, че ние сме внасяли в буквално последния 
момент са абсолютно некоректни или ако приемем твърденията за 
коректни, това означава, че те важат в същата степен и в същата сила и 
обхват за предложенията, които се правят абсолютно задължително на 
всяка една сесия, без изключения, от страна на общинската администрация 
и много рядко, макар и почти никога от страна на други представители в 
общинския съвет. В крайна сметка, когато се допуска правото на 
общинската администрация в лицето на кмета да прави предложения в 
последния момент, както включително и днес сутринта имахме такива, 
няма нищо лошо в това един или други няколко колеги от общинския 
съвет, без значение дали са от „Възраждане“ или от някоя друга 
политическа сила да правят своите предложения в такъв един момент още 
повече, че ситуацията е изключително динамична. Затова не мога да 
приема такива изказвания с назидателен тон, освен всичко друго. Всички 
ние в общинския съвет сме равни. Имаме равни права. А в настоящия 
момент нашите права са свързани с това, че ние защитаваме обществен 
интерес. Предложенията не са частни, не касаят нечий личен или 
корпоративен интерес. Касаят интереса на цялата община. В конкретния 
случай на всеки един гражданин. Затова искам да призова за взаимно 
уважение и да се спазва добрия тон в разговорите. Още повече, че в този 
момент, в който провеждаме една абсолютно ненормална сесия, защото 
това с дистанционното включване, гласуване и т.н. просто затормозява 



нормалния ход на действие и на разговори, на политически дебати и на 
всичко останало. Просто не трябва да допускаме такива, как да кажа, 
такива твърдения, реплики, които ще дават повод само и единствено за 
допълнителни изказвания. Нека, и призовавам всички останали колеги, да 
подходим максимално диалогично и максимално конструктивно, защото 
иначе двата дни, които сме си предвидили няма да ни стигнат не само за 
сесията, няма да ни стигнат за първата половина даже от нея. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, колега Костадинов. Това, което казахте е абсолютно 

вярно, както и това което казах аз по отношение на предложенията, че 
много по-рационално би било, ако същите бяха входирани, ако щете и 
предходния ден вечерта писмено, за да ви ги докладвам, да ви ги изпратя, 
да са формулирани коректно, тъй като аз сега ще ги подложа на гласуване, 
разбира се, въпреки че не отговарят на изискванията на чл. 32 и чл. 33… 

 
……. /н.р./ 
Господин Балабанов… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
….нека да не ме прекъсвате само на чл. 32 и 33 от нашия Правилник, 

аз ще ги подложа на гласуване, въпреки че Правилника не ми позволява, 
тъй като не отговарят на изискванията му, но поне да бяха коректно 
формулирани. Част от тях смея да твърдя, че не са. Д-р Митковски, по 
темата ли имате заявка? 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
По темата, да. И аз по темата ще се изкажа. Съжалявам, колегите от 

„Възраждане“ добре са внесли това предложение за избор на представител 
в общото събрание на спортния комплекс. Вие знаете, аз още от април 
месец, може би и по-отрано, не си спомням кога беше първият път, когато 
повдигнах този въпрос и предложих наистина да имаме представител. Не 
знам г-н Балачев като какъв се е появил там, може би като частно лице, но 
ние наистина нямаме представител вече може би почти една година в този 
спортен комплекс. Друг е въпросът кои са представителите и на Община 
Варна в общото събрание, така че, колеги наистина, нека да не бягаме от 
отговорност, защото в края на краищата ние наистина кой знае какъв… 
каква сила в това общо събрание нямаме, тъй като станахме миноритарен 
собственик, но така или иначе това е един обект с общоградско значение, 
за който аз се чудя защо така го неглижираме. Който и да предложите, аз 
ви казах още тогава, бих предложил г-н Балабанов като човек, който 
наистина с позиции, които… позицията, която заема в момента, би така 
„тежал“ в това общо събрание. Разбира се, бих подкрепил и всеки друг, 



който добронамерено отиде в това общо събрание, но аз не виждам защо 
протакаме този въпрос и колегите от мнозинството, а и общинската 
администрация крайно време е да вземат нещата в свои ръце, защото така 
както е тръгнало скоро този стадион няма да се вижда от чудовищата, 
които изникнаха около него. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви, д-р Митковски. Други колеги по темата с 

предложенията на колегата Георги Георгиев? Ако няма такива подлагам на 
гласуване по реда на тяхното постъпване и както съответно бяха 
формулирани.  

Първото предложение беше за закупуване на мобилен рентген и 
скенер. Спешно закупуване - колкото и да струва, за когото и да бъде. 
Колеги, режим на гласуване. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балабанов, само да се включа за малко, че пускам два пъти вече 

за изказване, обаче… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега, извинявам се, просто станаха много заявките и по отношение 

на следващите точки и явно затова съм пропуснал. Много се извинявам. 
Само да обявя резултата. И ще дам възможност за изказване. Момент, 
колеги. Изчакайте да обявя първо резултатите от системата. Сега имате 
възможност да кажете, който не е успял да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 3; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Анелия Клисарова – „за“, 

Христо Боев – „за“, Николай Георгиев – „за“, Юлияна Боева – „въздържал 
се“ 

 
Юлияна БОЕВА  
Не ми отчита гласуването системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега Боева, гласували сте. 
 
Юлияна БОЕВА  
Не го видях на таблото. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Някой друг, който да не е успял да гласува, колеги? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Оспорвам гласуването. Може ли още веднъж да пуснете гласуване, 

защото явно не можаха да гласуват половината колеги. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оспорено е гласуването. Подлагам го отново. Режим на гласуване. 

Колега Атанасов, след малко ще дам думата. 
 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 5; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминавам към второто предложение: за включване на Община 

Варна… за включване на точка в дневния ред за въвеждане на система ISO, 
както си го формулира колегата Георгиев. ISO-то не мога да го цитирам в 
момента в системата на работа на Община Варна. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 10; въздържали се – 

13; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Мария Тодорова – „за“. 
А, не се приема, извинявам се. Предложението не се приема, с гласа 

на Мария… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, оспорвам гласуването и моля да го прегласуваме, 

понеже…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оспорено гласуването. Режим на гласуване. Разбрах, колега. Пускам 

ново гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 11; въздържали се – 

10; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев – „против“. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване третото предложение. Има ли някой, който не 

е успял да гласува по второто? Отрицателен вот на колегата Бранимир 
Балачев. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, гласувах „против“, тъй като този въпрос, който 

поставят колегите, действително има входирано такова предложение, има 
и една много не лоша разработка относно това доколко тази система 
въобще би могла да бъде приложима в условията на… на нашите условия, 
на условията на Община Варна. Нарочно този дебат, тъй като най-вероятно 
той ще породи много така и популистки и не само популистки 
предполагам изказвания относно как ще се борим и т.н. и т.н. го оставихме 
за разглеждане на следващата… следващото заседание на комисията по 
финанси и бюджет, за да може наистина там да развием дебата и да 
излезем с някакво становище за следващата сесия. Очевидно, че този дебат 
ще трябва да се развие сега. Но моето становище е, след като проучих и 
разработката и въобще приложимостта е, че това… тази...т ова 
предложение, тази система всъщност на ISO според мен няма приложение 
и не би могла ефективно, всъщност каквато е целта, да бъде внедрена в 
системата на Община Варна. Затова и гласувах „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ  
Г-н председател, Николай Георгиев - „против“. Не ми е излязъл 

гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване следващото предложение за включване на 

точка в дневния ред – определяне на представител в общото събрание на 
„Стадион Варна“. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 10; въздържали се – 

11; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев – „въздържал се“, Юлияна Боева – 

„против“, Мартин Байчев – „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой да не е успял да гласува? 
 



Лидия МАРИНОВА 
Д-р Маринова, чува ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Чува се. 
 
Лидия МАРИНОВА 
„Въздържал се“. Не знам дали… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отразило е в системата. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Да, добре. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ  
И Николай Георгиев – за протокола „въздържал се“. Не ми излиза 

системата. 
 
Юлияна БОЕВА 
Юлияна Боева … /н.р./ в системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Юлияна Боева, как гласувате? 
 
Юлияна БОЕВА 
„Против“. 
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ  
Г-н Балабанов, за протокола Чорбаджиев – „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлозар Чорбаджиев сте гласували вече в системата. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой го казва това „колеги“? Казвайте си името. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Не знам дали се чуваме. Имам проблем с връзката. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мартин Байчев, слушам Ви.  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
 „Въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, подлагам на гласуване следващото предложение. Това беше 

прието.  
За отпадане на точката за уязвимите групи от дневния ред на 

днешното заседание. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 11; против – 15; въздържали се – 

19; отсъстващи – 6, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев – „против“, Мартин Байчев - 

„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение: Налагане на мораториум върху 

общинските гори. Режим на гласуване. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Върху сечта в общинските гори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… сечта в общинските гори, да, благодаря Ви. 
 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 9; въздържали се – 16; 

отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой не е успял да гласува? До тук не се приема предложението.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
„Против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Георгиев – „против“. Някой друг да не е успял да гласува? 

Предложението не се приема.  



Колеги, давам думата на Мартин Златев за… Предложение ли имате, 
колега Златев? Мартин Златев? 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
На таблета все още вървеше гласуването. 
Г-н председател, имам предложение от групата за разделяне на точка 

3.16 на две части: едната - приемане на Наредба за реда и условията за 
пътуване в обществения транспорт на Община Варна… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка 3, подточка (16) касае изменение на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
2.16. 2.16. Извинявайте. Грешката е тук. 2.16. Извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
2.16. Така. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да се раздели на две: Наредба за реда и условията и като подточка 

„Приемане на цени за превозните документи“. Основанието ни е, че 
Наредбата така или иначе тя е гледана в комисията по транспорт. Там мина 
с три на три гласа. Тази Наредба е важна като цяло, тъй като от Нова 
година трябва контрольорите да си влязат в длъжността, тъй като са 
освободени кондукторите в „Градски транспорт“ и разглеждането на 
цените на превозните документи, по които в две комисии „Транспорт“ и 
„Финанси“ имаше доста сериозни дебати. Ние имаме претенции относно 
ценообразуването, което е направено в Наредбата, тъй като има доста 
фрапантни грешки и несъответствия относно целите, които са поставени на 
„Градски транспорт“…. на общината за това картите за преференциално 
пътуване и картите да бъдат с намалени цени. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правите предложение да бъдат с две гласувания? Те, мисля че така 

са формулирани  като подточки. Две гласувания ще има по въпроса. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Точката е една, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точката е една, но проектите за решения вътре са два. Ще ги 

подложа на отделно гласуване така или иначе. Като тук, обаче следва да се 



има предвид, че приемайки само Наредбата или приемайки само цените, 
ние на практика ще блокираме процеса, защото съгласно, ако приемем 
Наредбата, съгласно Наредбата цените се определят с решение на 
общинския съвет. Ако няма решение - това означава, че няма да има и 
цени, изобщо. Да го имате предвид това нещо… 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Това означава, че Вие ни казвате направо… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако приемем само цените…нека не влизаме в диалогов режим, в 

момента говоря… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Не искам да влизам в диалогов режим… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не влизайте с мен в диалогов режим. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Тези цени да се върнат за разглеждане… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, момент. Колеги, нека да се изслушваме. Аз Ви изслушах, 

колега Златев. Казвам си становището по Вашето предложение в момента. 
Ако приемем, първо имаме две гласувания – по Наредбата и по цените. 
Ако не приемем единия от двата документа, това означава, че ще 
блокираме процеса. Приемайки само цени и ако няма приета Наредба, тези 
цени ще бъдат незаконосъобразно определени. Ако приемем само 
Наредбата, а не приемем цените, няма да имаме изобщо цени на градския 
транспорт. Това е, което исках да кажа. Заповядайте, г-н Златев, имате 
думата. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Към мен ли беше това, извинявам се… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да. Имате думата. Искахте нещо да кажете, просто молбата беше 

да не влизаме в диалогов режим. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Исках да кажа, че цените за превозните документи, желаем да бъде 

върната за доразглеждане в ресорната комисия в Община Варна и да ни 



бъде предложена отново, тъй като виждаме фрапантни грешки в това, 
което ни се предлага. Няма как да приемем нещо, което има фрапантни 
грешки. Това искаме. Да се раздели на две части, за да може да гласуваме 
Наредбата и останалото да мине. Благодаря. Това ми е предложението. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Златев, имате юристи във Вашата група, консултирайте се. 

Междувременно аз Ви обясних току-що, че или трябва да предложите 
двете неща да отпаднат от дневния ред или да оттеглите Вашето 
предложение, защото иначе изпадаме в един правен абсурд. И това няма 
как да го подложа на гласуване. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Ами тогава, това трябва да бъде отлагане в такъв случай. Има 

несъответствие. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Правите предложение за оттегляне на цялата точка. Така ли 

да разбирам? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Ако е в цялост тази точка, групата ни предлага да бъде оттеглена 

тази точка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Затова, колеги, казах че е хубаво да се правят писмено 

предложенията, да се обмислят и да се формулират. Защото така с едно 
предложение рискуваме да създадем един хаос в града.  

Предложението е – от точка две решения на ПК „Финанси и бюджет“ 
да отпадне подточка (16). Мнения и съображения по така направеното 
предложение от колегата Мартин Златев. Има ли някой колега? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, аз съм подал искане. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, заповядайте, да. Просто сега ще изтрия всички заявки и 

наново ще се пускат. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не искам да повтарям, това което Вие казахте, защото това е 

абсолютно вярно и това трябва да се чуе действително от всички колеги 
общински съветници, тъй като можем да бъдем изправени пред един 



правен абсурд – да приемем половината, а следващата половина да не я 
приемем, което да блокира работата на целия градски транспорт.  

Но моето изказване беше свързано с друго. Действително, на 
комисията по транспорт Наредбата не беше приета, защото се получи 
равновесие на гласовете – три „за“ и три „против“ и „въздържали се“. Но 
на комисията по „Финанси и бюджет“, именно поради тази причина, ние 
гласувахме и Наредбата и Наредбата, действително те са в две точки и в 
два проекта за решения, защото такъв е редът, по който трябва да бъдат 
приети. И ние гласувахме, както Наредбата с направеното предложение, 
мисля че от колегата Сивов относно там имаше изменения на Наредбата 
относно движение на кучета и т.н., на животни в обществения транспорт… 
Така приехме и по принцип това предложение. Имаше три предложения, 
припомням на колегите само по отношение на ценообразуването. Беше 
приета Наредбата с условието, че след влизането й в сила, след като се 
тества известно време и се види кое е най-целесъобразното, винаги 
общинският съвет като патрон на и на създател на общинските наредби 
винаги може да направи корекции и изменение. Така че припомням какво 
се случи на комисията. Гласувана беше Наредбата, а след това беше 
гласувана, а двете предложения за изменение на Наредбата не бяха приети, 
а предложението за приемане на Наредбата в реда, в който е представено 
от общината, мисля че беше приета с доста голямо мнозинство. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Балачев. Мартин Златев – реплика. След това – 

Венцислав Сивов и Георги Георгиев, ако са по темата на Мартин Златев, 
която ни предложи. Заповядайте, колега Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, имам реплика към г-н Балачев, тъй като на комисия 

по финанси и бюджет, той каза в първа точка аз също имах предложение за 
разделяне и неговото записано е в протокола, че той няма да разглежда в 
комисия по финанси и бюджет Наредбата, тъй като тя е разглеждана в 
комисия по транспорт, а само ще се разглеждат цените на превозните 
документи. При самото гласуване обаче, г-н Балачев вкара гласуване и за 
Наредбата, което той заявява. Има го записано в протокола. Благодаря. 
Затова искаме разделяне. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Златев, последното Ви предложение беше за 

отпадане на точката, а не за разделяне. 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Отпадане. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Сивов, по темата ли Ви е изказването или е нещо друго? 
 
Венцислав СИВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, по темата ми е 

изказването. Относно Наредбата, така или иначе има си действаща 
Наредба и това, което казвате, че ще има някакъв хаос, няма да има такова 
нещо. Има си действаща Наредба, която в момента си функционира. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли ми я цитирали тази Наредба? Как се казва? 
 
Венцислав СИВОВ 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли ми я цитирали? Как се казва? 
 
Венцислав СИВОВ 
В момента има Наредба, която… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Как се казва Наредбата, колега Сивов? Защото твърдите, че има 

наредба, аз твърдя, че няма такава по отношение на цените. 
 
Венцислав СИВОВ 
Няма такава Наредба, така ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично няма. Ако има такава Наредба бъдете така добър да 

запознаете колегите, нека не говорим така на ангро, че има Наредба. Аз 
като казвам нещо, смятам че съм го проверил и Ви го казвам на вашето 
внимание, не си го измислям. 

 
Венцислав СИВОВ 
В момента няма действаща Наредба, така ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. По отношение на цените няма действаща нормативна 

разпоредба и това съм го казвал многократно, че цените са определяни до 



момента или с решение на „Градски транспорт“ или последната промяна 
на цените е направена на една пресконференция, мога да ви изпратя 
линкове от статии от предишен председател на общинския съвет и кмета 
на община. Предишни. Не настоящи. 

 
Венцислав СИВОВ 
Добре тогава. Как в момента се плаща билета?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това Ви обясних току-що, ако сте ме чул. 
 
Венцислав СИВОВ 
Не Ви чух наистина, че ми прекъсна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последната цена на билета е обявена на пресконференция през 2007 

г. от колегите, които са преди мен в съвета, ако греша да ме поправят, на 
пресконференция на кмета на Община Варна и председателя на Общински 
съвет – Варна. Ей така е определена последната цена на билета. 

 
Венцислав СИВОВ 
Значи, трябва да работим много бързо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Казвам Ви го…, да. Благодаря. Колега Георгиев, по темата ли? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Абсолютно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Предложението на колегата Златев е напълно резонно 

и считам, че предвид факта, че комисия по транспорт не излезе с… не 
излезе с явно мнозинство, най-нормалното нещо е точката да отпадне от 
дневния ред, да бъде върната, съответно разгледана отново, прецизирана и 
след като…, след като има мнозинство и бъде приета там, придвижена към 
съответните комисии. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви, колеги. Колега Капитанов, по темата ли? 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Да, по темата, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да. Понеже пред очите ми е Наредбата, която към момента актуално 

действа и в нея, определено сте прав, няма посочен билет, цена на билета, 
което всъщност в случая едва ли е толкова важно. Това, което искам да 
обърна внимание, че новата Наредба беше предложена в синхрон с новата 
транспортна схема и разминаването между двете, при положение, че 
транспортна схема определено нещата отиват към забавяне предвид 
претенции на граждани, надявам се предстоящи обществени обсъждания, 
като цяло, до голяма степен обезсмисля и самата Наредба. И фактът, че до 
момента ние сме ползвали една цена на билета и ние няма да я променяме, 
честно казано на мен ми звучи безсмислено въобще в момента да се 
занимаваме с тази тема. Считам, че водещото трябва да е, нали аз го 
обясних и на транспортна комисия, водещото е интереса на гражданите. От 
интереса на гражданите се стига до транспортната схема и от там вече 
Наредбата е последваща според обстоятелствата, които се налагат. Така че 
наистина в случая, по-добрият вариант е тази Наредба да бъде оттеглена за 
прецизиране и евентуално гласувана, и по възможност според мен дори 
трябва да бъде след самата транспортна схема. Очевидно е, че към момента 
имаме действащ документ, който е достатъчно актуален. Ние няма да 
променим нещо съществено в него, така че аз наистина, считам че това 
нещо трябва в момента да отпадне. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Аз съжалявам, че не сте изчели явно в детайли 

новия проект за Наредба, но той не предвижда само цени. Вътре е целият 
процес по отношение на пътуването в обществения транспорт, в това 
число има ясен и точен регламент какъвто до момента не е имало по 
отношение на контрола, който се осъществява. Има определени нови 
санкции. Има определяне по отношение на електронни карти, има по 
отношение на електронни билети, които в действащата нормативна… 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Абсолютно. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… Моля, да не се прекъсваме. Има в действащата нормативна уредба 

такива регламенти няма.  
Колегата Гърдева има заявка за реплика към колегата Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Мога ли да отговоря? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви дам възможност за дуплика. Първо има заявка за реплика. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Благодаря. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, уважаеми колега Капитанов, във връзка с 

обществения интерес, във връзка с това, че гражданите трябва да пътуват 
на по-достъпни цени в градския транспорт е и настоящото предложение. 
Защото в новата Наредба има определено почасово пътуване. Тоест, с един 
билет ще могат да пътуват много по-дълго в градския транспорт. Нека да 
четем наистина документите, които приемаме много внимателно. От 
изключителен интерес за гражданите на Варна е да приемем Наредбата в 
момента, защото електронните билетчета ще спестят много средства на 
хората, за които е важно едното левче при пътуването. Така че, едно е да 
пътуваш 30 минути или 15 минути с едно левче, а друго е да можеш да 
пътуваш с едно левче един час времетраене. Благодаря ви много, но нека 
да четем правилно документите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика… дуплика на Николай Капитанов. Заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Балабанов, уважаема г-жо Гърдева. 

Неколкократно бях обвиняван точно по тази тема в популизъм, което 
всъщност ми се струва абсурдно, при положение, че аз дори предложих 
решение, което можеше да доведе и до по-активно ползване на градски 
транспорт. В момента ви призовавам, да не се поддаваме на популизма, а 
да помислим малко по-трезво по темата. Наистина тази Наредба беше 
внесена едновременно с транспортната схема не случайно. Тя е мислена 
заедно с транспортната схема, което аз приветствам и считам че така би 
трябвало да бъде. Защото това са, пак казвам едното е водещо, а другото е 
последващо и при положение, че тя е съобразена с един нов начин на 
придвижване на градския транспорт във Варна и този нов начин ние все 



още не сме го одобрили, не сме го приели рискуваме да предизвикаме 
огромен хаос. Иначе абсолютно нямам никакъв проблем нито претенции 
по отношение на цените на по-добри за гражданите за билетчета... хайде, 
за билетчета остава същото, за картите за градски транспорт, но нека да 
сме малко по-внимателни, защото просто според мен в момента рискуваме 
да постигнем нещо не съвсем приятно за гражданите на Варна. Благодаря 
ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Капитанов. Няма други заявки за изказване по 

отношение на направеното от Мартин Златев предложени, така че 
подлагам на гласуване предложението за отпадане на точка 2, подточка 
(16) от предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет“. Режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 17; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 5, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Генадий Атанасов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не се приема, колеги. Някой, който да не е успял да 

гласува, освен Генадий Атанасов, който обяви вота си. Няма такива. 
 Колеги, направете отново заявки за, ако имате такива, за 

предложения по дневния ред. Д-р Митковски, имате думата. Първият по 
време е първи по право. Д-р Митковски, включете микрофона. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Сега чуваме ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, чуваме Ви. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. Благодаря Ви. Г-н председател, така спазвайки Вашата препоръка 

за внасяне на предложенията си писмено и в нормално време, групата на 
общинските съветници от „Демократична България“ внесохме, мисля че 
онзи ден, предложение за решение на общинския съвет относно 
придобиване от Община Варна на държавни и незастроени частни имоти 
на територията на Приморски парк в границите му определени в Общия 
устройствен план на Варна. Доколкото знам, вчера това предложение беше 
подкрепено и с подписка от граждани, така че предлагам това предложение 
да залегне в дневния ред. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, аз не съм запознат с това предложение. Ще поискам да ми го 

дадат, ако е внесено действително в деловодството, но вчера 
категорично… онзи ден категорично не е внесено. Най-вероятно сте го 
внесли вчера… 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не. Онзи ден го внесох. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… следобед. Онзи ден имаше внесено предложение по отношение 

на… по отношение на… забрана за поставяне на огради, доколкото си 
спомням на територията на Морската градина. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ако искате ще Ви го прочета, защото няма кога да се запознавате 

оттук нататък. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но такова онзи ден друго не е внасяно. Ако е внесено вчера 

следобед, да нормално е, може би не са ми го дали все още. Да, добре. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Така че, ще го изчета. Ще ви го изчета тогава, колеги, г-н Балабанов, 

колеги, за да можете да гласувате по него. Казах ви за какво става въпрос, 
казах ви за какво става дума: На основание чл. 31, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, предлагаме на 
вашето внимание следния проект за решение: На основание чл. 8, чл. 21, 
ал. 4, 6 и чл. 34 от Закона за общинската собственост и в съответствие с 
разпоредбите на чл. 1, чл. 1а,б и в и чл. 4 от Наредбата на Общински съвет 
– Варна за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, както и в изпълнение на Стратегията за управление на 
общинската собственост на Община Варна за периода 2019-2023 г., приета 
с Решение № 86-2 по Протокол № 4 от 11.02.2020 г., Общински съвет – 
Варна реши: първо, възлага на кмета….възлага на кмета на Община Варна 
да предприеме незабавно действия за реализиране на Приморски парк така, 
както е определен с ОУП на Варна, включително и за безвъзмездно 
придобиване по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОС и Закона за държавна 
собственост на държавните имоти на територията на парка. Второ, възлага 
на кмета на Община Варна да предостави на Общински съвет – Варна 
актуална справка за всички частни имоти на територията на Приморски 
парк Варна, в границите утвърдени с Общия устройствен план на Варна. 
Към списъка да бъдат приложени всички постъпили от собствениците им 



до момента искания за разработване или одобрение на подробни 
устройствени планове, визи за проектиране, разрешения за ремонтни 
дейности и строеж, изграждане на масивни огради и други строителни 
мероприятия. Трето, възлага на кмета на Община Варна да включи в 
предложението си за Годишна програма на Общински съвет – Варна за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. 
актуален списък с имоти, частна общинска собственост, годни за продажба 
или замяна с незастроени частни имоти на територията на Приморски парк 
Варна по реда на чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост. 
И четвърто, задължава кмета на Община Варна да предоставя в общинския 
съвет ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на 
Варна, изискуем по чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, 
който да включва оценка за въздействието му или предложения за 
промени, ако такива се налагат с оглед осигуряването на по-добра жизнена 
среда на гражданите на Варна. Значи, към тези предложения сме 
приложили и мотивите за решение, целите на проекта, изобщо… така на 
финансиране, така както се правят тези неща. Подписано е от групата 
общински съветници и от мен, като председател. Изискайте го, да Ви го 
предоставят, за да можете… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз от това, което чух, считам че предложението е коректно 

формулирано като формулировка – това, което изчетохте. Но въпросът ми 
е това предложение кое налага да бъде гледано на днешната сесия? То, 
считам че няма извънреден характер. Свързано ли е с някакви срокове, 
някаква спешност и т.н., каквито има по отношение на останалите, които 
приехме до момента. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Балабанов, доколкото знам днешната среща, днешната сесия не е 

извънредна. Това си е едно нормално предложение за включване в дневния 
ред. Не е от спешен порядък. Ние сме си го направили най-така нормално, 
в редовно време.. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбирам Ви, но съгласно нашия Правилник трябва да има първо 

разглеждане от комисии. А, ако не се разглежда от комисия, а се внася 
директно на сесия, то трябва да има аргументи кое налага спешността на 
разглеждане. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ами Вие вече достатъчно време, г-н Балабанов, живеете във Варна и 

виждате какво се случва ежедневно в Приморски парк… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Коментирате темата по същество. Аз питам кое е спешният характер. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Вие ме питате какво налага спешното разглеждане и аз Ви отговарям 

какво налага. Спешното разглеждане го налага, че по нощите се секат 
дървета в оградени имоти, правят се разни такива каменни ограждения на 
бъдещи постройки. Ето, това налага спешното, спешния характер на 
нашето предложение. Така че не виждам …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз за постройки не съм чувал и моля, да бъдем коректни в изказа. 

Благодаря Ви. За постройки пак казвам, не съм чувал нови такива да има. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Постройки, добре… ограждения такива, как да ги кажа, то не знам 

как се ….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, има ли колеги, по предложението на д-р 

Митковски? Други мнения и съображения? Аз изразих своето мнение като, 
смятам че това предложение няма извънреден характер, поради което аз 
лично няма да го подкрепя да влезе в днешния дневен ред, но ще се радвам 
да го коментираме по същество в комисиите. Не виждам други мнения и… 
Колега Балачев, по темата ли искате да се изкажете? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, искам да кажа няколко неща. Темата наистина е така много 

щекотлива. Тя е много популярна във Варна и то не от сега, а от 90-те 
години. Само че тя поставя много правни въпроси, които няма как нито 
вносителя на евентуално на това предложение, нито който и да е днес да 
ни даде отговор на тези въпроси. Правилното решение на този въпрос, аз 
не съм против да бъде разгледан въпросът с т.нар. част от Приморския 
парк, където има реституирани много имоти. Но това нещо трябва да мине 
през съответната комисия, да се изискат съответните, както е заложено в 
самото предложение, всъщност то има един характер да възложим на 
кмета да прави проверки. Това нещо може да го направи комисията, да 
възложи тези проверки на Община Варна и след като тези проверки дойдат 
да бъде обсъдено в комисията и ако има нещо, което трябва да се вземе 
решение в… и то от компетентността на общинския съвет, защото в самото 
предложение има много цитирани текстове с правата на общинския съвет, 
но се сещате, че общинският съвет няма никакви права върху частната 



собственост и по-голямата част от частниците са най-вероятно реститути 
и… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, нека само по процедурата. Да не изпадаме по същество в 

коментари. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мисълта ми е, че този въпрос трябва да бъде подготвен със 

съответните направени проучвания на всичките тези въпроси. Да бъде 
разгледан в комисията и едва след това, ако има нужда, защото според мен 
няма да има нужда въобще за влизане за решение на общинския съвет, да 
бъде предприемани някакви действия по…, ако има някакви нарушения. В 
този смисъл аз също бих гласувал „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Друг - мнения и съображения по темата? Реплика на д-

р Митковски към колегата Балачев. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Към г-н Балачев. Сега, реститут, реститутка това не са лоши думи. 

Аз също съм реститутка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, да не е по същество само, колега, в момента на 

предложението. Дайте да говорим по процедурата за включване в дневния 
ред. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Точно така. Аз мисля, че отлагането му от днешния дневен ред е 

бягане от отговорност именно към правата и на собствениците… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… собствениците на имоти в Приморски парк и към обществения 

интерес на варненци в Приморски парк, така че да бъде гласувано днес, 
тъй като проблемите всеки ден избуяват все повече и повече. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, три заявки за изказване имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, виждам. Репликата обаче е с преимуществено 

значение, така че имате думата. 



Стела НИКОЛОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. Уважаеми колеги, ние сме внесли 

коректно писмено предложение. Досега на колегите от „Възраждане“ 
предложенията – пет, бяха гласувани, макар и внесени в последната 
секунда. Ние сме внесли писмено предложение, съвсем коректно. Спешно 
не е, но в контекста на последното решение на Конституционния съд във 
връзка с това, че Общия устройствен план вече ще може да се обжалва от 
гражданите и в контекста на това, което се случва в района на Приморски 
парк, т.нар. местност Салтанат, където гражданите си ограждат парцелите, 
залагат…… /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, много наситно е  връзката при Вас. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Не се чува нищо. Сече, г-н председател. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Чувам ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много насечено се чувате. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Чуваме ли се? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не. Стела, не се чуваш. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Заповядайте. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Стела, няма връзка. Не се чува. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Колеги, аз разбрах от части това, което каза колегата Николова. 

Нейни аргументи в подкрепа на направеното от д-р Митковски 
предложение. Това бяха нейните аргументи. Други колеги има ли, които да 
искат да се изкажат по темата? Ако няма други колеги, които искат по тази 
тема да се изкажат, подлагам на гласуване… 

 
 



Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, сега чуваме ли се, за да мога да довърша? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Аз Ви чух, но разбрахме Вашите аргументи в подкрепа на 

предложението на д-р Митковски. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Така е. Но исках да се аргументирам това предложение защо е 

внесено сега и че то е редовно внесено и няма нужда да има някаква 
спешност, за да бъде гласувано, предвид че колегите от „Възраждане“ 
внасят предложения, които не са писмени. Ние сме го внесли писмено и 
смятаме, че това е редовно внесено предложение, което би трябвало да 
бъде гласувано. И предвид това, че гражданите на Варна, които имат там 
парцели желаят разрешение на въпроса по тази тема, която стои от години 
неразрешена, както и съответно пък всички варненци, които ще имат полза 
от това Приморски парк да бъде в своята цялост. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението на д-р Ивайло 

Митковски. Режим на гласуване. 
 
Стефан СТАНЕВ  
За протокола - Стефан Станев – „против“. 
 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 10; въздържали се – 

18; отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Стефан Станев – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой друг колега да не е успял да гласува?  
Колеги, преминавам към следващото… следващите предложения. 

Първата заявка е на колегата Цончо Ганев, имате думата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балабанов,… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
… първо, само да ми разясните, тъй като групата на „Възраждане“ 

има входиран документ от 14.10, десети месец повтарям за образуване на 
временна комисия във връзка с промените в законодателството за такса 
„битови отпадъци“. Това ще бъде ли разгледано в съответния срок…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега? Колега, гледахте ли дневния ред? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гледахте ли дневния ред? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Аз го гледах. Затова питам дали ще бъде разгледано там, за да съм 

сигурен, за да не го пропуснем случайно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами не е включено. Ако искате предложете го. Аз затова питам дали 

сте гледали дневния ред, тъй като не е включено. Ако прецените, че 
предлагате, ще го обсъдим. 

 
Цончо ГАНЕВ 
От октомври месец и няма никакво развитие на това нещо. Не знам 

защо. Имаме……… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, имате ли предложение по дневния ред, отново питам? Тук не 

сме на питания и отговори на питания. В момента два часа коментираме 
дневен ред. Заповядайте, ако искате да направите предложение. Имате 
думата, но не и за въпроси към мен. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Предложение от групата на „Възраждане“ за включване в дневния 

ред относно образуване на временна комисия към Общински съвет – 
Варна, на основание чл. 16, ал. 5 и във връзка с чл. 29 от Правилника за 
организацията и дейността на общински съвет. Става дума затова, че има 
промяна в законодателството и от 2022-ра г., първи януари, такса „битови 
отпадъци“ вече минава на съвсем друго изчисление. Ние трябва да тръгнем 
по процедурата и да обсъдим всички тези неща, тъй като времето не е 
много, въпреки че изглежда една година достатъчно, но с оглед на 



ритмичността на работа на Общински съвет – Варна, времето е даже много 
малко. Затова, моля да бъде включено в дневния ред и да бъде 
организирана работата на такава временна комисия.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви за коректната формулировка. Имате думата, колеги, за 

мнения и съображения по… 
 
Цончо ГАНЕВ 
…….. /н.р./ или в последствие ще ги кажа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако искате сега ги кажете. Да, заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Предлагам отпадане на подточка (6) от подточка 7. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От коя точка? 
 
Цончо ГАНЕВ 
От точка 7. Цитирам подточка (6) - промяна в общата численост и 

структура на общинската администрация. Става дума за това, че по време 
на временната комисия за структури беше отказано да се даде информация 
колко ще струва Варна да има допълнително трима заместник-кметове по 
районите и 21 нови човека в „Паркинги и гаражи“. Беше казано, че това ще 
бъде казано на комисия по финанси. На комисия по финанси съвсем 
умишлено и целенасочено беше отказано да бъде изслушана 
администрацията, за да се каже колко ще струва. Пълен прецедент - на 
комисия по финанси, самата комисия отказа да приеме, да изслуша колко 
ще струва на нашия бюджет. Много моля, това да бъде премахнато от 
дневния ред, тъй като ние не знаем толкова много хора ще бъдат 
назначени, колко ще струват. Защото трима заместник-кмета не са малко 
разходи. 21 човека в „Паркинги и гаражи“ не са малко разходи. Ако и сега 
откажете това нещо да отпадне, искам предварително да Ви помоля да 
организирате, когато дойде тази точка да се разглежда, администрацията 
да дойде с конкретни цифри, защото иначе ще приема, че умишлено се 
крие това нещо. Съвсем умишлено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли друго предложение? 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Другото ми предложение за включване в дневния ред е също въз 

основа на предложение на групата на „Възраждане“ още от 21-ви 
септември, което мина през комисия по финанси с отрицателно становище 
въз основа на неясно становище на „Местни данъци и такси“. По-точно – 
ние направихме предложение относно изменение на т. 6 от част втора 
Дирекция Местни данъци на чл. 67 от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени и услуги на територията на 
Община Варна. Става дума за отпадане таксата от 3 лева и таксата от 10 
лева за издаване на удостоверение за липса на задължения към Община 
Варна. Това нещо не беше по никакъв начин задоволително оправдано от 
„Местни данъци“. Затова настоявам да бъде включено в дневния ред, за да 
може администрацията в лицето на г-н Пейчев да даде ясно становище 
какво мисли по темата, тъй като, това което са дали като становище не е 
ясно и на комисия по финанси не стана ясно. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Ако сте изчерпали с това Вашите предложения давам 

думата за мнения и съображения по трите предложения на колегата Ганев. 
Стела Николова, заявка по тази тема ли имате? 
 
Стела НИКОЛОВА 
По предната беше, но и тук мога да се изкажа, г-н председател, ако 

ми дадете думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако е по темата, разбира се. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да. По темата. По въпроса за… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
По въпроса за заместник-кметовете и увеличаването персонала на 

„Паркинги и гаражи“ групата на „Демократична България“ ще подкрепи 
групата на „Възраждане“, тъй като смятаме, че към този момент не 
виждаме някаква причина да се назначават хора, освен предизборната 
ситуация. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Балачев, по темата ли? Явно не е. 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
А, извинявайте, извинявайте, не бях включил микрофона. Учуден 

съм от това, което каза колегата Николова току-що. Извинявайте, ако на 
три гласа ще разчитаме, благодаря. Тук става…, формулировката за 
назначаването, за отпускането на три заместник-кметски бройки е ясно 
формулирано и ние на две комисии това нещо беше разглеждано. Не зная 
защо отново за пореден път се прави опит да се изопачи, че виждате ли 
колко щял да бъде утежнен бюджета, как варненци ще страдат от това, че 
има три бройки заместник-кметове, при положение че има доста напрегнат 
инвестиционен проект по отношение на тези три кметства, където се 
отпускат три заместник-кметски места. Въпрос на гласуване е дали ще го 
приемем или няма да го приемем. Така че всяка една група има право да 
гласува така както намери за добре. По отношение на заплатите, които ще 
бъдат дадени - ноторно известно е и на колегите съветници, ако малко от 
малко се интересуват от това какви са щатните разписания, те имат достъп 
до това. Това е все пак информация, която не мисля че трябва да бъде 
публична в истинския смисъл, въпреки че известно е колко ниски са 
заплатите на общинските служители, включително и на ръководния 
персонал в Община Варна като започнете от кмета и минете през всички 
останали ръководни длъжности и не ръководни длъжности надолу. Що се 
отнася до бройката 21 човека по отношение на „Паркинги и гаражи“, аз 
мисля че те, тези бройки обхващат нова дейност, която се открива. Те са 
необходими и гарантирано те ще избият не само своите заплати, но 
обикновено носят и печалба на общината във връзка с охраната на 
обществения ред на местата, където те работят. По отношение на 
комисията, аз считам че въпросът с персоналните комисии, с обсъждането 
на техния членски състав не може ад хок да става в заседание на 
общинския съвет. Затова има комисии. Да бъде разгледано в комисиите, да 
бъде предложен състава, да бъде обсъдено каква ще бъде дейността, да 
бъдат възложени задачи и след това да се мине към гласуване към 
общинския съвет. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Николова, имахте вече възможност да се 

изкажете по предложението на колегата Ганев, така че…. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Реплика имам, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика няма как да направите по предложението на г-н Ганев. Вие 

може да изразите позиция, която направихте. Ако го репликирате това 
означава да изразите… 



Стела НИКОЛОВА 
Не. Към г-н Балачев имам реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как да направите реплика към г-н Балачев. Г-н Ганев може да 

прави реплика. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балачев може да прави реплика, аз не мога? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие не сте вносител на предложението. Могат да се правят реплики 

само към вносителя на предложението в тази процедура. 
 
Стела НИКОЛОВА 
А г-н Балачев може да прави реплики към мен? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не към Вас. Той направи реплика по отношение на цялостното 

предложение, включи вътре и Вашето, но по темата с предложението на 
колегата Ганев. Колега Ангелова, имате думата. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Кратко изказване. В момент на пандемия и криза едно раздуване и 

разширяване на щат е просто недопустимо каквото се получава. Няма 
нормална икономическа логика това да се случва и е, както казва г-н 
Балачев - ноторно известен факт е, че всички частни фирми дори свиват 
щата си, а общината ще раздува щата си. Това е… 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Или е ноторно или е известно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така, колега Златев. Благодаря, колега, Ангелова, ако това е 

Вашата позиция, ние я разбрахме. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Не. Момент. Момент, само още нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте. 
 
 



Мария АНГЕЛОВА 
Така и не разбрахме за каква точно сума става въпрос. Ние говорим 

за над 100 хиляди лева по груби сметки. Колкото и да са ниски 
възнагражденията на варненския данъкоплатец в този момент на криза и 
какво налага спешността точно в момента това да влезе в дневния ред днес. 
А Морската градина, например, не. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ангелова, това не е въпрос със спешен характер. Това е 

въпрос, който е разгледан и приет на комисии. Много Ви моля. Правете 
разграничение между предложенията. Има извънредно предложение, 
вкарано от колегата Ганев, което в момента обсъждаме. Другото не е 
извънредно. Така че не считам за необходимо да обсъждам извънреден 
характер на предложение, което е разгледано на две комисии и е включено 
в предварително обявения ви дневен ред. Съжалявам, че се налага да 
давам, да правя такива обяснения, колеги. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Не. Може ли, никой всъщност не ни даде точен разчет каква е 

сумата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама това е въпрос по същество. Ама това е въпрос по същество. Вие, 

като юрист би трябвало най-добре да познавате тези процедури, колеги. 
Благодаря Ви.  

Г-н Ганев имате думата. Да не би да решихте да го оттеглите това 
предложение? 

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, обръщам се с реплика към г-н Балачев, тъй като е 

много жалко, това което за втори път прави той. Първо, като в качеството 
си на председател на комисия по финанси, в момента предполагам говори 
като председател на групата на ГЕРБ, защото за пореден път каза това, 
което и гласувахте на комисия по финанси. Отказвате да кажете колко ще 
струва това нещо. Къде е прозрачността на управлението, когато от 
обществените средства се дават пари за заместник-кметове и 
председателят на комисия по финанси яростно защитава да се крие колко 
струва. Яростно защитава. И в момента го прави.  

И второто, като, г-н Балачев, Вие като юрист само ще Ви изчета 
нашето входирано предложение за формиране на временна комисия от 14. 
10. „С оглед на горното предлагаме да се приеме следното решение: на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с……. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, Вие го изчетохте това нещо и го чуха всички много добре. 
 
Цончо ГАНЕВ 
….за образуване на временна комисия. Не знам на какво основание, 

г-н Балачев като юрист направи такова изказване по отношение на тази 
точка. Ние искаме просто образуване на такава комисия. Нищо повече. 
Нищо повече. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме. Колега Ганев, разбрахме, че не сте съгласен с позицията 

на колегата Балачев. Няма нужда втори път да четете едно и също 
предложение. Няма нужда. Разбрахме го. Коректно е формулирано, пак 
казвам. С правните основания, както трябва да изглежда юридически. Сега 
ще го подложа на гласуване, тъй като освен д-р Евтимов, който може би е 
по друг въпрос е подал заявка за изказване, други подадени няма. Д-р 
Евтимов, имате ли…? 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Аз съм по дневния ред. Сега ли да се изкажа? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, не, не. Изчакайте малко само.  
 
Николай ЕВТИМОВ 
Добре. След малко. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване първото предложение на колегата Цончо 

Ганев за включване на точка за създаване на временна комисия за 
обсъждане и приемане на промени в…, ще го кажа съкратено, но 
предполагам ще ме разберете – НОАМТЦУТОВ. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 17; против – 14; въздържали се – 

16; отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който да не е успял да гласува, колеги? Въпреки, че 

47, имаме няколко отсъстващи… 
 
Ахмед АХМЕД 
Ахмед Ахмед, точно ли е всичко? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Точно така и аз това щях да кажа. Гледам сметката в момента. 

Благодаря, колега Златев.  
Подлагам на гласуване следващото предложение на колегата Ганев, 

което е да отпадне т. 6 от комисията по структури, подточка 7. Режим на 
гласуване. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Точка 7, подточка 6 - само да поясня.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, извинявам се, да. От комисия структури, подточка (6) по 

отношение на заместник-кметовете и „синя зона“. 
 
Резултати от гласуването: за – 18; против – 18; въздържали се – 

10; отсъстващи – 5, предложението не се приема.* 
 
 За протокола: Николай Капитанов – „за“, Йорданка Проданова 

– „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой колега, който да не е успял да гласува? Николай 

Капитанов за протокола „за“. 
 
Йорданка ПРОДАНОВА 
Йорданка Проданова – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване, колеги, третото предложение на колегата 

Ганев относно промяна… относно, извинявам се, създаване на временна 
комисия… не, ние това го гласувахме всъщност. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Предложение на „Възраждане“ за отпадане на такса за издаване на 

удостоверение за липса на задължения. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само един момент, колега Ганев… Колега Ганев, това предложение, 

сега ми подсказват, че е включено като подточка (15) от точка 2, така че, 
моля да го оттеглите. Може да си видите дневния ред – подточка (15) от 
точка 2. Това по отношение на Наредбата за определяне и администриране 
на местни такси и цени на услуги.  

 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Точно така, г-н председател. Независимо, че беше отхвърлено 

искането, беше отхвърлено предложението на комисия, то е внесено в 
дневния ред и представлява точно точка (15). 

 
Цончо ГАНЕВ 
Оттеглям. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Евтимов, имате думата за предложения за 

изменение и допълнение на дневния ред. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз няма да направя 

никакво предложение за промяна в дневния ред, но се чувствам дълбоко 
разочарован и имам чувството, че всички решения, които ги взема 
здравната комисия, в която от шест човека четирима са хабилитирани и са 
шефове на клиники, водещи във Варна и в момента, след като всичките 
тези предложения три пъти ги приемахме на комисия по здравеопазване в 
момента само една точка е включена за даване на средства на хората, които 
работят в новосъздадените ковид отделения. За мен това е подигравка с 
труда на здравните работници, които в момента не само се разболяват, да 
не говорим, че всички се разболяхме, ами и си дават живота, за да спасят 
населението не само на Варна, а и на България. Аз лично съм много 
огорчен. Благодаря ви много. Повече никакви предложения няма да 
направя. 

 
Янко СТАНЕВ 
И кугела, и кугела е вътре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз не мога да се съглася с Вашето изказване. Има и 

други точки, които са включени. Почти на всяка една от сесиите 
коментираме и предлагаме точки, свързани със здравеопазването, в това 
число, даже в момента имаме тема по отношение на ДКЦ „Чайка“ относно 
цялостното обновяване на сградния фонд и закупуване на апаратура, което 
не мисля, че е подигравка. Да, някои от решенията, които сте взели са 
насочени към комисия по финанси, която ще ги разгледа, след което ще 
бъдат включени в дневния ред, но така или иначе, мисля че ще бъдат 
разгледани.  

 
 
 



Николай ЕВТИМОВ 
Аз Ви благодаря, но всичките предложения са приети още на 

първото заседание тази година, септември месец ли кога беше, от 
комисията по здравеопазване. И от нито едно не е прието, и нито едно не е 
реализирано, включително и на последната комисия взехме много важни 
решения, според мен, разбира се. Аз не съм, разбира се, че са важни 
площадките за 40 хиляди лева, разбира се, че са важни всичките тези 
инвестиционни проекти и т.н., но аз лично, мисля че ние се шегуваме и се 
подиграваме с труда на здравните работници. Извинявайте много, не искам 
да обидя никой. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, имате думата за още предложения по дневния 

ред, тъй като заявки не виждам за изказване. Колегата Христо Атанасов 
имаше заявка по дневния ред си спомням преди, когато поех ангажимент 
да му дам думата. Колега Атанасов? Ако ме чувате, си включете 
микрофона. Не виждам. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балабанов, дайте по същество. Да гласуваме в цялост дневния 

ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Атанасов. Аз отново призовавам, колеги, в 

настоящата ситуация да правите предложенията си, някои от вас са го 
направили, разбира се, не казвам по отношение на всички, но молбата ми е 
да правите предложенията си в писмен вид, за да можем малко по-
рационално да ги коментираме и така да пестим малко повече време. 
Режим на гласуване по отношение на дневния ред в цялост, ведно с 
направените изменения. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Питания и отговори на питания. 

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

(1) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 



(2) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на 
Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД.  

(3) – изменение и допълнение на решение № 1418-2(36)/19.12.2018 г., 
т. I и III на Общински съвет – Варна, във връзка със срока на усвояване и 
погасяване на банков кредит. 

(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици. 

(5) – внедряване на модел „Едно към едно /1:1/ в девет общински 
училища в гр. Варна и осигуряване на средства за електронни устройства 
Хромбук. 

(6) – одобряване на средства за съфинансиране по проект 
„Изграждане на „Център за грижа с лица с различни форми на деменция и 
ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми 
на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“. 

(7) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 
компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г. 

(8) – одобряване на текста на Споразумение за партньорство по 
Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 
изменението на климата в общините в България" по Програма „Опазване 
на околната среда и климатични промени.  

(9) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти „Екологична 
и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива 
рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. 

(10) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

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

(12) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за изпълнението на проект „Създаване на 
морски образователен център, обновяване и оборудване на Народно 
читалище „Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“. 



(13) – допълнение и изменение на Приложение № 21 „Списък на 
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от 
бюджета на община Варна за 2020 г.“ в частта на дирекция „Социални 
дейности“ при Община Варна. 

(14) – освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 
определен период от 2020 г., във връзка с COVID-19. 

(15) – изменение на Наредбата за определянето администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

(16) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване в 
обществения транспорт на Община Варна и приемане на цени на превозни 
документи. 

(17) – приемане на мерки за подпомагане на засегнатите лица от 
противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-
677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с 
пандемията от COVID-19. 

(18) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.  

(19) – опрощавания на държавни вземания. 
(20) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по проект 

„Красива България“–2021, мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на 
площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство“.   

(21) – вземане на решение да бъдат изплатени финансови средства, 
като целева субсидия в район с повишен здравен риск на лечебните 
заведения с разкрити и функциониращи „Ковид зони“ в подкрепа на 
работещите на първа линия в условията на развиваща се пандемия от 
COVID – 19. 

(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за закупуване на мобилен рентген и скенер. 

(23) – вземане на решение за сертифициране на Община Варна  по 
сертификат ISO 37001 – anty-bribery. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Роза“ 
№ 1, ПИ 35701.503.87. 

(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Кардам“ № 4, ПИ 35701.501.353. 



(3) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315. 

(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. 
„Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ 
№ 46, ПИ 35701.503.89. 

(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.6.  

(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.5.  

(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет за нуждите на 
Апелативен съд – Варна.  

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
местност „Баба Алено“, в полза на Приют за временно настаняване на 
бездомни и социално слаби лица.  

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно училище 
„Патриарх Евтимий“.  



(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, в полза на Основно училище 
„Кирил и Методий“.  

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, в полза на Първа езикова гимназия – Варна.  

(14) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, , в полза на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно 
училище „Антон Страшимиров“.  

(15) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, в полза на Детска градина № 5 
„Слънчо“. 

(16) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да съхраним 
жената“. 

(17) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“. 

(18) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на българските 
учители“.  

(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване 
действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 10 
„Карамфилче“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за учредяване на право на ползване върху имот, находящ се в м. 
Кайряк, ПИ 10135.4016.28., за устройване на 150 броя пчелни семейства. 



(21) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за ползване 
спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“, СК 
„Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на 
Първа езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна 
база и Гребна база на спортните клубове. 

(22) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, 
находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 10135.2562.273, ПИ 
10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и ПИ10135.2562.142. 

(23) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация 
новоизградени инфраструктурни обекти.  

(24) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 89-2 
(4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

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

(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр. 
Варна, СО „Планова“. 

(27) – определяне предназначението на жилища – собственост на 
Община Варна. 

(28) – вземане на решение за закриване на специализирано звено за 
изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет – Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

(29) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“ 
ЕООД. 

(30) – отмяна на решение № 385-3/(8)29.09.2020 г., даване на 
съгласие за прекратяване действието на договор с рег. № 
Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане решение за прехвърляне 
безвъзмездно в собственост на Висш съдебен съвет имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Кракра“ № 2.  

(31) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността върху 
недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47. 

(32) – даване на съгласие за бракуване на автобуси – собственост на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(33) – даване на съгласие за изработване и одобряване на проект за 
Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ 



„Ритуален комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ 
10135.1506.397/, кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна, 
ул.“Крали Марко“ № 1, 3, 5. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

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

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

на жизнени и комунално-битови потребности. 
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, за разкриване и функциониране на социална услуга „Приют“ с 
капацитет 50 места.  

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

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

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

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

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

по асистирана репродукция. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура и 

градоустройство“ относно: 
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община 
Варна“. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за жилищна сграда и трафопост“, кв. 
24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(3) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 „за обществено обслужване, жилища и 
трафопост“, кв. 34, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община 
Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х-
314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв. 
19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 



(5) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 
„за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за 
жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за 
жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и УПИ: I-
300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 „за жилища“, VI-300 „за 
жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, 
VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за 
жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV-
300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 
„за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана 
на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решения № 574-
9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Спорт - Варна“. 
(2) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 
(3) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение“. 

(4) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

(5) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

(6) – промяна в общата численост и структура на общинската 
администрация. 

 
8. Изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Варна 

за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна. 
 
9. Избор на общински съветници за представители и членове в 

Областния съвет за развитие на област Варна.  
 
10. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
11. Избор на представител на Община Варна за участие в Общото 

събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД. 
 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 
За протокола: Стефан Станев – „за“, Стоян Попов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дневния ред се приема.  
Преминаваме към точка първа от него – „Питания и отговори на 

питания“. 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Колега Чутурков, заповядайте. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ  
Уважаеми г-н председател, питането, което искам да отправя е 

свързано на първо място с желание на граждани. През тази година бяха 
изградени паркоместа на ул. „Силистра“ и „Царевец“, при което се 
оформиха и тротоари. Всичко това беше по програмата, свързана с 
благоустрояване на зоните около булевард „Левски“. Дотук добре. Но като 
отрицателен ефект се получи намаляване на площите за паркиране и се 
получи така ефекта така да се каже на разораната целина. Живущите от ул. 
„Царевец“ 11, вх. А паркират в пространството около блока. След 
падналите валежи колите разнасят калта по ул. „Силистра“, ул. „Царевец“ 
до „Генерал Колев“ и бул. „Левски“. Въпросът, който поставят живущите в 
блока е: не е ли възможно разширяване на паркинга на бл. 11, вход А по 
подобен начин на този на ул. „Силистра“ № 1? По този начин през зимата 
калта, а през лятото праха няма да се разпространява из целия район. 
Жителите на квартала се надяват, че през тази година в бюджета ще бъде 
включено и финансирането за събарянето на отчужден и разрушаващ се 
имот на къщата на ул. „Силистра“ № 12.  

Втори въпрос, който искам да поставя - то е свързано със също така 
интерес, голям обществен интерес – какво е виждането на общинска 
администрация Варна за осигуряване на заетост на кондукторите от 
„Градски транспорт“? Да останеш без работа пред Коледа и 
новогодишните празници не е най-приятната перспектива. Не е добре, 
освен това общински дружества да генерират безработица. Не е ли 
възможно този процес да се отсрочи на първо място до пролетта или 
лятото, когато биха се открили други работни места? Не би ли могло да се 
помисли за преквалификация на по-младите, а за хората, наближаващи 
пенсионна възраст да се осигури друга заетост в „Градски транспорт“ или 
в други общински дружества? Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Чутурков. Г-н Христо Боев има заявка за изказване. 
 
Христо БОЕВ 
Добър ден, уважаеми колеги. Първият ми въпрос е свързан с факта, 

че през 2017 г. Варна стана първият български град, носител на приза 



„Европейска младежка столица“. В тази връзка, още през януари 2016 г., 
със свои решения общинският съвет във Варна, даде съгласието си Варна 
да участва като учредител, впоследствие и като редови член в работата на 
сдружението с нестопанска цел в обществена полза „Варна – европейска 
младежка столица“. Нещо повече, на учредителното събрание на 
сдружението, което беше проведено през януари 2016 Община Варна беше 
избрана за председател на управителния му съвет. Нямам задача да правя 
мониторинг за дейността на сдружението сега, тъй като такъв е правен. 
Моето конкретно питане е продиктувано от факта, че около 
документацията по кандидатстването за приза „Европейска младежка 
столица“ нашата община е поела ангажимент да бъдат осигурени средства 
за продължение на дейността на сдружението в рамките на три години 
след годината, в която градът ни беше носител на приза. В изпълнение на 
този поет ангажимент и тази година, в рамките на приетия от нас бюджет 
бяха предвидени суми за дейността на сдружението. Каква е причината, 
въпреки решението на общинския съвет, все още да няма сключен договор 
със Сдружението за тази година и респективно да няма преведени средства 
за осъществяване на неговата дейност?  

Второто ми питане по-скоро е сигнал. То е във връзка с постъпили до 
нас – групата на БСП в общинския съвет, сигнали от редица наши 
съграждани, ползващи услугите на изнесените офиси на дирекцията за 
местни данъци в общината. На няколко пъти наши съграждани, ползващи 
услугите на изнесените офиси, визирам най-често офисът на „Шипка“ това 
е където беше бившия „Полски център“, както знаете и желаещи услугата 
обработване на коригираща декларация по Закона за местните данъци и 
такси и последваща данъчна оценка, им е било заявено, че ако искат 
услугата да бъде извършена в срок трябва да се отиде в Изчислителния 
център, иначе ще трябва да чакат поне два месеца, тъй като Община Варна 
не осигурява своевременно транспорт на документите от изнесените офиси 
до седалището на дирекцията. Считаме, че е недопустимо в условията на 
пандемия, когато вместо да разширяваме електронните услуги, 
предоставяни от общината, да разкарваме хората от единия край на града 
до другия за услуги, които им се дължат. Моля да се вземе отношение. 
Завърших, благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Боев. Следващата заявка за изказване – г-н Георгиев. 

Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Въпросите ми са следните. На комисия по 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ се одобри 
процедура по побратимяване на Варна и няколко града. Градовете са 



Тулча, Лозенград, Хайфа и Степаналерт. Въпросът ми е, ще се ангажирали 
кметът този процес да протече възможно най-бързо, тоест в кратки 
срокове, по възможност в рамките на първото тримесечие на 2021 г., като 
ще помоля да получим отговор също в нормални срокове, защото 
последните отговори, които получаваме са в 18.00 часа преди началото на 
всяка поредна сесия.  

Второто ми питане е точно във връзка с поредния отговор, който 
получихме в деветдесетата и деветата минута, както обича на ни обяснява 
г-н Балачев. Та, въпросът ми е – според писмото, което получихме от г-н 
Портних, Община Варна е усвоила двеста и петдесет милиона лева от 
европейските фондове приблизително, а за сравнение Община Кюстенджа 
или Констанца е усвоила само сто деветдесет и девет милиона лева. При 
това положение, логично възниква въпросът, защо Община Кюстенджа 
прилича на нормален  европейски град, а Варна на нещо съвсем различно 
при положение, че уж е усвоила над петдесет милиона лева повече. Къде се 
изхарчиха всичките тези милиони и какви са резултатите от тях? 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-жо Николова, имате думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря г-н председател. В отговор на мое питане и към г-н 

Бойновски, и към г-н кмета Портних получих информация във връзка с 
обектите на „Лавка” по автобусните спирки на гр. Варна. Тъй като тези 
обекти, тези будки стоят затворени от м. Февруари 2020 г. Моето беше, 
дали в крайна сметка Община Варна ще предприеме тези обекти да бъдат 
извозени и премахнати от тротоарите, тъй като те не работят? В отговор, 
който получавам и от г-н Бойновски, и от г-н Кмета, става въпрос за това, 
че директно фирмата, която е собственик на веригата „Лавка”, няма 
договор с Община Варна... Това са четири други фирми, които имат 
сключени концесионни договори. Но въпреки всичко, аз бих желала да 
получа отговор, при положение, че тези обекти не работят от м. февруари 
тази година, и гражданите и гостите на град Варна нямат никаква 
възможност да си закупят нито преса, нито някакви течности, нито нещо 
друго за хапване, каквато е всъщност функцията на тези будки. Докога 
Община Варна ще мълчи и няма да предприема действия по въпроса тези 
будки да бъдат демонтирани и изнесени от тротоарите на Варна, тъй като 
те не извършват дейността, за която всъщност са поставени. И при 
положение, че Община Варна счита, че като няма договор с някой, то този 
може да си постави някаква будка някъде и тя няма да бъде извозена е ли е 
възможно в такъв случай всеки един гражданин да си постави каквото 
прецени по тротоарите на Варна и съответно той да не бъде санкциониран, 



нито по някакъв нито неговият обект да не бъде премахван, тъй като няма 
договор.    

Второто ми питане е директно към г-н Кмета. Ние внесохме 
предложение във връзка със заграждението в „Приморски парк”, но то 
зависи изцяло от решението на г-н Портних, тъй като така е преценил  
законодателят, та моето питане е дали г-н Портних ще уважи това наше 
предложение във връзка с това, да се премахнат оградите в „Приморски 
парк”, за да може гражданите на Варна се възползват реално да се 
възползват от своето право да се разхождат в парка, защото „Приморски 
парк” е парк. И по тази причина ние внесохме и това предложение, което 
Вие днес отхвърлихте , защото двете са свързани - едното касае „санкция”, 
а другото касае „разрешаване”. Да се надяваме, че следващият път ще бъде 
коректно внесено в комисии и бъде обсъдено, и съответно стигнем до 
решение. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Николова. Следващото изказване. Г-н Атанасов 

имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви. Моето питане е следното. Тази година при приемането 

на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост беше включен имота, който е под плувния басейн 
„Приморски”, като в Програмата беше включен за търг за отдаване под 
наем. Тъй като години наред този имот за мен чисто се използва, да не 
кажа по-тежка дума, но според мен незаконосъобразно  от сегашните 
наематели. Въпроса ми е следният – кога ще бъде включен в Комисията от 
страна  на администрацията точно за подготовка за търг за отдаването на 
имота под наем, за да може Общината да получава средства от отдаването 
под наем на този имот. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Има ли колеги други заявки за питания? Ако няма, г-н 

Пейчев е на линия, ще дам възможност за кратко....становище. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н Балабанов, подал съм заявка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, колеги, току-що дойдоха... Цончо Ганев първо, след това 

Мартин Златев. 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Г-н председате,л само да попитам г-н Портних ли ще отговаря или 

няма да има никой от администрация, защото аз не разбрах. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Пейчев е на линия. Сега ще му дам възможност, но нека първо 

обаче да приключим с питанията.   
 
Цончо ГАНЕВ 
Не знаем кой е отсреща, за това питаме. Дали въобще някой има? 

Кой е свободен? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Да. Има. Изчакайте само. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Тъй като незнам дали г-н Пейчев е запознат, но имам входирано 

искане още от 29.10. до г-н Портних. Към днешна дата - нито отговор, нито 
нищо. Абсолютно нищо. Никакво развитие. Даже няма и развитие по 
темата. Става дума за това, че над сто човека събраха подписи и искат в 
район „Приморски” на конкретен адрес да бъде облагородено едно 
пространство, което е предвидено за паркинг, но не е правено и не е 
изпълнено това абсолютно никъде. Става дума за пространството пред 
блок четвърти на ул. „Петър Райчев”. Питането и по-скоро искането към г-
н Портних и към районния кмет беше за включване в Инвестиционната 
програма. Към днешна - дата нито отговор има дали или няма да бъде 
направено, нито включено за разглеждане в ресорните комисии. Кога ще 
получа отговор конкретно на това нещо, защото пак казвам, това не е мое 
питане, ами приложена подписка от над сто човека за това нещо. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Златев, заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, моето питане към г-н Портних , въпреки че го няма, 

но се надявам на отговор. Преди два месеца се извършва обследване на 
състоянието на „Аспарухов мост“. На мое питане към Агенция пътна 
инфраструктура от там заявиха, че обследването е направено и е предадено 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По 
последна информация има процедура за проектиране за извършването на 
ремонт на Аспарухово мост. Моето питане  е – на какъв етап е това 



проектиране? В какви срокове се очаква да се завърши и кога, евентуално, 
би започнал ремонт на Аспарухово мост? Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Питането Ви би следвало да е към  

Агенция пътна инфраструктура, защо те възлагат проектирането и 
съответно ремонт.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Съжалявам много, но питането ми е абсолютно точно към г-н 

Портних поради причината, че в момента в Община Варна се извършва 
съвместна дейност между Община Варна и Агенция пътна 
инфраструктура. Това е информацията, която имаме, така че целенасочено 
е питането ми към г-н Портних.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, благодаря.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Той отговаря за моста. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Капитанов, имате думата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Чуваме ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Имам отправено запитване г-н Балабанов към г-н Портних във 

връзка с няколкократни оплаквания от страна на граждани, включително и 
подписка с вече над хиляда подписа, във връзка със сеч, която според 
гражданите е незаконосъобразно в района на „Горна Трака”, местност 
„Коджа тепе”. Мисля, че по рано я коментирахме. Само че моето питане 
просто да получим информация и по възможност да бъдат предприети 
действия за временно спиране на тази сеч докато бъде изчистен случаят, за 
да стане ясно дали е законно или не. Надявам се получа отговор. 
Благодаря.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли, колеги, други заявки, тъй като при мен не се 

виждат такива. Ако няма, давам думата на г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет за 
кратко изказване, след което продължаваме работа. Г-н Пейчев, ако сте на 
линия и ме чувате, заповядайте. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, благодаря за поставените въпроси и те са многовекторни и 
обхващат доста голяма част от обществения живот на нашия град. По 
всички тях е добре да се направят и справки, за да бъде отговорено 
достатъчно така всеобхватно, пълно и аргументирано, разбира се. За това 
всички те ще бъдат така разгледани подробно от администрацията и на 
всеки от общинските съветници в определения срок ще бъде отговорено. 
Благодаря за въпросите. Ползотворна сесия ви желая.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Пейчев. Преминаваме към разглеждане на 

предложение на Постоянна комисия „Финанси и бюджет”. Първа точка. 
 Колега Капитанов, имате изказване по...  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да. Искам само да обърна вниманието на г-н Пейчев, че проблема, 

който повдигам е проблем свързан с времето. Ако забавим решението или 
проверката на информацията с две седмици  може да се окаже после, че 
няма  какво да спасяваме. Молбата ми е да се заеме със съответния 
приоритет. Входирал съм го писмено преди два дена. Моля да бъде 
реагирано адекватно, защото в противен случай може всичко да е законно, 
аз не знам, за това правим това питане, но моля да бъде реагирано 
адекватно. В случая законовите срокове малко трябва да разсъждаме по 
различен начин и да отчетен спешността на този казус и се надявам така да 
бъде реагирано бързо.  Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви.  
 
 
 
 
 

  



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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на 

„Градски транспорт“ ЕАД. 
(2) – даване на съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на 

Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД.  
(3) – изменение и допълнение на решение № 1418-2(36)/19.12.2018 г., 

т. I и III на Общински съвет – Варна, във връзка със срока на усвояване и 
погасяване на банков кредит. 

(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под 
норматива за минимален брой ученици. 

(5) – внедряване на модел „Едно към едно /1:1/ в девет общински 
училища в гр. Варна и осигуряване на средства за електронни 
устройства Хромбук. 

(6) – одобряване на средства за съфинансиране по проект 
„Изграждане на „Център за грижа с лица с различни форми на 
деменция и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на 
Община Варна“. 

(7) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

(8) – одобряване на текста на Споразумение за партньорство по 
Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация 
към изменението на климата в общините в България" по Програма 
„Опазване на околната среда и климатични промени.  

(9) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти „Екологична 
и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива 
рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. 

(10) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване 
на синия потенциал” по Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020г. 



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

(12) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за изпълнението на проект „Създаване 
на морски образователен център, обновяване и оборудване на Народно 
читалище „Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“. 

(13) – допълнение и изменение на Приложение № 21 „Списък на 
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи 
от бюджета на община Варна за 2020 г.“ в частта на дирекция „Социални 
дейности“ при Община Варна. 

(14) – освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 
определен период от 2020 г., във връзка с COVID-19. 

(15) – изменение на Наредбата за определянето администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

(16) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване в 
обществения транспорт на Община Варна и приемане на цени на 
превозни документи. 

(17) – приемане на мерки за подпомагане на засегнатите лица от 
противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-
677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с 
пандемията от COVID-19. 

(18) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.  

(19) – опрощавания на държавни вземания. 
(20) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по проект 

„Красива България“–2021, мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на 
площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство“.   

(21) – вземане на решение да бъдат изплатени финансови средства, 
като целева субсидия в район с повишен здравен риск на лечебните 
заведения с разкрити и функциониращи „Ковид зони“ в подкрепа на 
работещите на първа линия в условията на развиваща се пандемия от 
COVID – 19. 

(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за закупуване на мобилен рентген и скенер. 

(23) – вземане на решение за сертифициране на Община Варна  по 
сертификат ISO 37001 – anty-bribery. 

 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Подточка първа относно даване на съгласие за теглене на банков 

кредит за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД. Имаме положително 
становище на ПК „Финанси и бюджет“. Колеги, имате думата. Имате 
изпратен проекта за решение ведно със съответните приложения, както и 
актуализиран вариант на проекта за договор, като тук отбелязвам, че 
проекта на договор има конфиденциален характер, предвид 
взаимоотношенията с банката и отправям искане към вас за 
неразпространяването му под никаква форма. Имате думата. Колега 
Георгиев, заповядайте. След това колегата Ганев. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Във връзка с настоящия договор, коментирахме го и в 

комисия по финанси, че пазарната цена, т.е. ГПР при който се отпуска този 
заем е близо 2 пъти по-висок от пазарния годишен процент на разходи. 
Говорим някъде за около пет процента, нормалният годишен процент на 
разходи в момента е около два. Т.е. за 10 млн.лв. по 3 % - това са 300 х.лв. 
на годишна база, които общината ще плати повече. И въпросът ми е такъв: 
Кой ще носи отговорност за този огромен разход и при положение, че 
казваме че няма пари за скенер, за мобилни рентгени и за други такива 
неща, как изобщо ще го допуснем това и можем ли да кажем, че това е 
цената, която гражданите плащат за неправилното управление на нашия 
град и в частност на конкретното дружество? Благодаря.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Имам направено предложение, г-н председател, за изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, по реда на постъпването ще дам възможност.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото е на Цончо Ганев, което следва. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
След това - Димитър Чутурков. 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Чувате ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, чувате се, колега. Заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
За мен лично това, което в момента получаваме като финансови 

условия за теглене на този кредит има пълен резон при положение, че ще 
покриваме задължения към доставчик на гориво, който доставя гориво и 
общината се е съгласила да доставя гориво на цена равна на тази, на която 
всеки от нас да отиде да си зареди личната кола, а в същото време 
„Градски транспорт“ да използва на ден поне 10 хиляди литра е съвсем 
резонно банката да даде лихва от 4%, която лихва е меко казано скандална, 
отделно да има комисионна за управление 0,5. Отделно да има и 
комисионна за ангажимент от 0,1 и въобще лихвите станаха над 4,5 %. Не е 
нормално обаче ние като общински съвет и кметът, като цяло, да гледа 
безучастно отстрани и да сме съгласни с всичко това, което се случва, 
защото темата с „Градски транспорт“ включително и днес е на дневен ред. 
Включително и днес обаче не беше изпълнен ангажимента, който пое 
председателят на общинския съвет и председателят на финансовата 
комисия всяко едно от общинските дружества, предприятия и фирми да 
бъде разгледано подробно финансовото му състояние и въобще всичко 
това, което прави поне на комисия по финанси, като начало, и на 
„Собственост и стопанство“. Това не се прави съвсем умишлено, защото 
тогава ще бъдат повдигнати много неприятни въпроси, включително и за 
„Градски транспорт“. За мен това нещо е абсурдно. Подписването на 
такива финансови параметри е абсурдно. Още повече, че на няколко пъти 
помолих да ми бъде изпратено официалната кореспонденция с отказ на 
други банки, които сме запитали за цена. Г-н Балабанов на комисия по 
финанси каза, че две банки /цитира ги/ са отказали и са казали, че няма да 
участват. Къде са отговорите, аз искам да попитам. Да не се окаже в крайна 
сметка това каза пък председателят на комисия по финанси – че е работено 
съвсем целенасочено, включително и от него, да бъде изтеглен този заем от 
тази конкретна банка, макар и държавна. Все пак, лихвата е, меко казано, 
скандална не само за мен, ами и за всеки трезвомислещ. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Ганев. Г-н Чутурков, имате думата. След това 

г-н Христо Атанасов. След това г-н Балачев. 
 
 
 



Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, едва ли има 

гражданин на Варна и общински съветник, който не желае да бъде 
стабилизирано общинското предприятие „Градски транспорт“. Въпросът е 
дали е извършен анализ на ситуацията в „Градски транспорт“, откога 
започва трупането на заеми, какви са причините за трупането на тези 
заеми, като се има предвид, че във времето преди години, фактически 
„Градски транспорт“ теглеше кредити, обслужваше ги и си закупуваше 
автобуси, тролейбуси и т.н., а сега голяма част от тези превозни средства 
са по програма, която дружеството нищо не заплаща. Аз не виждам 
някакъв разчет, който да даде увереност, че дружество „Градски 
транспорт“ ще може да обслужва своя кредит с месечна вноска 181 хиляди 
и в същото време да не трупа нови задължения към доставчици и към 
НАП. И другото, което е: дали е направено някакъв разчет дали няма да 
бъде по-изгодно за дружеството, ако се разсрочат тези кредити към НАП и 
към доставчиците и с такъв ритъм, с който се предлага да се изплащат към 
банката, бъдат заплащани. Защото според мен има опасност дружеството 
да изпадне в несъстоятелност, да се търсят нови заеми, разсрочвания и 
т.н.и има реална опасност и да загубим това дружество. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Чутурков. Колега Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, да – има резон в това, 

което каза г-н Чутурков, само че при друга лихва. В момента няма как по 
този начин да се случат така нещата, защото лихвата която е към НАП е 
доста по-висока от тази, която банката в момента предлага. Дали лихвата е 
скандална - няма да коментирам. Въпросът е че друго такова предложение 
няма. Много е трудно, особено търговските банки да финансират 
задължения. И колегите, ако се заинтересуват, наистина ще стигнат до този 
извод, че особено по тези задължения в големи размери, търговските банки 
почти никога не дават оферти, или пък офертите които ги дават са на доста 
неприемливи условия. В момента тази оферта, която е дадена, дори и с 
наистина такъв процент, какъвто е даден е много по-изгодно и това го 
коментирахме няколко пъти. Наистина, след това нека да се направи 
някакъв анализ и нека да се погледне във времето дали тази лихва може да 
бъде предоговорена. Това нещо се е случвало и може да се случи във 
времето, така че по-добре да се съсредоточим върху това. А сега наистина 
по същество да разгледаме тази точка и наистина да се гласува и да се 
изтегли този заем, да могат да се погасят задълженията и да може да се 
редуцира лихвата, която в момента трябва да се … /н.р./ към НАП. 
Благодаря ви.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Атанасов. Реплика, колега Чутурков, към кого 

имате? 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Реплика към г-н Атанасов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, заповядайте. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Репликата ми може би е и като въпрос: Дали просрочието, ако 

изпаднем в просрочие към банката, лихвата няма да бъде по-голяма 
отколкото лихвите, които ще се дължат към НАП? Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Посочено е ясно и точно каква е наказателната лихва, дори и в този 

случай пак няма да стигнем нивата на законната лихва. Колега Балачев, 
имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председател. Аз искам да кажа няколко неща. За 

съжаление в изказванията на колегите, които се опитват да вменят вина за 
това, че „Градски транспорт“, виждате ли, бил в такова състояние поради 
лошото управление през последните години, аз мога да припомня много 
факти относно начина на закупуване на автобуси преди много години – 
кой, защо, как и т.н. Но не искам да се връщам толкова назад. Ние имаме 
един проблем, който установихме някъде в началото на годината и 
търсихме някакво решение. Проблемът беше следният: трябва ли „Градски 
транспорт“, респективно Общината зад него да плаща 1 милион лихви 
годишно върху задълженията, които има по отношение основно на НАП и 
след това на доставчици или ще търсим друг начин, по който да решим 
въпроса с благоприятен за „Градски транспорт“ изход. И този проблем го 
намерихме в това: че няма, г-н Георгиев или г-н Цонев – не си спомням 
кой точно от двамата каза, че как щели сме да поемем 300 х.лв.лихви… Аз 
ще ви кажа, че ние спестяваме по 700 х.лв.на година с това предложение, 
което правим и с това, което беше постигнато с много усилия. Защото 
освен двете банки, които председателят цитира, аз лично ходих да търся 
оферта от „Първа инвестиционна банка“. Хората казаха, че при такива 
задължения първо, лихвата ще бъде много голяма и второ, не са съгласни 
да дадат повече от милион и двеста, което нас не ни устройва. Така че, това 
което ние предлагаме вместо „Градски транспорт“ (когато стане дума за 
билетчетата, аз ще взема отношение пак) дали въобще ще го поставим най-



насетне на някакви и стопански правила това предприятие или ще си я 
караме както преди, давайте да подпомагаме, да вадим от бюджета, да 
намаляваме социалните програми, да намаляваме другото и да си 
……./н.р./ дружествата. Така че, ние сме направили това и предлагаме на 
вашето внимание, моля всички да гласуваме единодушно, че спестяваме по 
700 х.лв. на година от данъците. Що се отнася до това какви горива се 
купуват, аз мисля че този въпрос преди две-три комисии го дъвкахме и 
лично аз поисках обяснение от Златев. И Златев ми обясни, че това, което 
Вие твърдите, че е на пазарни цени, че едва ли не е зареждал от колонката 
на „Лукойл“ не е вярно и че цените действително са договорени. Сега, 
колко добре са договорени е друг въпрос. Аз обаче в бъдеще виждам 
зеления коридор с електрификацията на градския транспорт във Варна; 
този проблем най-вероятно ще отпадне въобще; с железницата, дай Боже, 
един ден да се случи и т.н., но това са въпроси, които ще ги коментираме 
по отношение на схемата, когато бъде поставена за решаване. Така че, това 
което се предлага е наистина за стабилизиране на „Градски транспорт“, за 
намаляване на неговите задължения по отношение на държавни 
институции и доставчици и е в полза, и то в голяма полза на самото 
предприятие, което да му даде възможност да се вдигне нагоре. По 
отношение на договорите за банков кредит. Колегата Ангелова мисли, че 
вчера или онзи ден на комисията се изказа, внимателно прочетохме… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето Ви напредва… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Извинявайте. Трябва да ви кажа първо че това, което предупреди и 

председателят – този договор за банков кредит не може да бъде размахван 
наляво и надясно. Това е против всякакви правила и е наказуемо. Но за 
ваше сведение, вие имате всички данни, които вътре са в него. Аз съм си 
направил труда да го изчета от начало до край; да направя съпоставка дали 
има някакви изменения, които са в наш ущърб, със Закона за банките. 
Няма банка, дали ще се казва „Банка за развитие“ или ще се казва „Първа 
частна банка“ или някаква друга банка, тези правила са стандартни и те не 
подлежат. Те влизат задължително в договора за банков кредит. Така че, 
недейте търсете там неща, които всъщност ги няма. Между другото, 
„Градски транспорт“ кредита, който имаше досега и който има малко да се 
доизплати /мисля, че бяха около 300 х.лв./ е бил изплащан редовно и това е 
едно от условията, които ние изтъкнахме, че „Градски транспорт“ е в 
състояние действително да си изплаща задълженията, които има. И той си 
ги изплаща, ако ние помогнем да се приеме и Наредбата, и Наредбата за 
цените, където ще се даде възможност приходите да са по-големи с новата 
организация на работа – ето това е. А що се отнася и тук съм съгласен с 



всички колеги – че всички търговски дружества действително трябва да ги 
подложим на един качествен анализ, да видим дали правилно се 
менажират; ако не се менажират правилно, да търсим решения в 
персонален аспект, да видим кои са причините и условията за това, защото 
в края на краищата тези търговски дружества в най-лошия случай, 
независимо дали са в здравеопазването, в общественото хранене, в 
ученическо и столово или където и да било друго, те трябва, всъщност най-
малкото трябва да се самоиздържат, защитавайки разбира се …… /н.р./ на 
общината. 

Благодаря ви. Ние ще гласуваме „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплика от Цончо Ганев към Бранимир Балачев. А, 

Георги Георгиев първо реплика, извинявам се. След това Цончо Ганев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Г-н Балачев, казвате че не би трябвало в сферата на 

„Градски транспорт“ да продължават нещата, както са били преди, а 
именно да наливаме едни пари и да наливаме, и да наливаме… А вие точно 
това правите в момента – искате да гласуваме 10 млн.лв. без да запознаете 
съветниците с елементарен план за оптимизиране на разходната част и по-
специално за повишаване на ефективността на това дружество. Какво 
направихте? Уволнихте едни контрольори. Това ли е мярката, която трябва 
да вземе „Градски транспорт“, за да повиши ефективността си и да създаде 
предпоставки всяка нормална банка нормално да инвестира… в смисъл да 
отпусне кредит на въпросното дружество. Не е това решението. Решението 
е точно това, което ние говорим вече месеци наред, а именно: погледнете 
„Градски транспорт“ за какви пари купува гориво по 10 тона на ден?! И не 
е това, което вие казвате, че няма никакъв проблем да си купува за 1,60 
литъра при положение, че във верига бензиностанции е точно същата цена 
и как това дружество… ние ще продължим да наливаме пари в него, при 
положение че със скоростта, с която общината налива пари в него, със 
същата скорост те изтичат. Така че, ще ви помоля да погледнете малко по-
сериозно върху точката и върху темата за „Градски транспорт“, защото 
всичко останало го превръща в една черна дупка, която ако продължи да 
съществува в тази си форма ще доведе до това, че ще продължи да няма 
пари за нищо в тази община. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Георгиев. Г-н Ганев има думата, след това Мария 

Ангелова. 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, като цяло съм благодарен, че сте толерантен към 

всички нас като общински съветници, но тази толерантност в определени 
моменти би трябвало да има някакви граници, тъй като г-н Балачев… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изиграва ми лоша шега в определени моменти, да. Много сте прав. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами г-н Балачев си позволява, като всеки един юрист, да спазва 

правилото, че всяка една дума която може да бъде заменена с 20 други да 
го използва и дръпна един монолог, все едно сме пред незнам какъв съд и 
той незнам кого защитаваше. Някак си, губи се ритмичността на работа с 
такива монолози много над другото време. Както и да е.  

Друго искам да кажа. Г-н Балачев, съвсем умишлено и целенасочено 
подвеждате всички, които слушат в момента и гледат /незнам дали гледат/ 
с информацията, която изнесохте. Казахте, че сте говорили с г-н Златев за 
цените на горивата. Г-н Балачев, вие не дадохте /имам предвид 
управляващите/ не дадохте по мое искане справка за цените на горивата, 
които купуваме преди няколко месеца и тогава много ясно се видя цената, 
че е на цена на колонка, която в момента се купуваше към онзи момент. 
Така че, недейте умишлено да подвеждате всички. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Ангелова, имате думата. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. Реплика към г-н Балачев, тъй като 

спомена името ми, но не обясни какво по-точно сме обяснявали в 
комисията по финанси. Въпросите, които зададох и също би трябвало да 
бъдат сведени на вниманието на всички общински съветници с цел 
информирано вземане на решение беше към колко финансови институции 
и всъщност колко финансови институции какви оферти са подали към 
офертата, която е поискана от тях, тъй като е сведено само и единствено до 
Банката за възстановяване и развитие. Относно обсъжданията на г-н 
Балачев, че лихвените нива били в такива размери, тъй като ставало въпрос 
за погасяване на задължения, които са публични и това не били практики 
на банките – това не е вярно. Точно гъвкавостта в банковите институции в 
момента се наложи с мерките, които бяха приети 40/60 и повечето фирми 
няма как да кандидатстват за тях, ако имат публични задължения. Така 
че… Но не от това зависи лихвеният процент. Относно размера на 
лихвения процент вече многократно тук колегите от „Възраждане“ 
обсъдиха, дадоха аргументи в тази насока, той е много нисък, както и ГПР-



то, което се получава от него. Ние не видяхме, само вие казахте на 
комисията по финанси, че имаме отказ от „Уникредит“ и, мисля, и от ЦКБ. 
Не разбрахме обаче колко въобще общо банки са участвали и какви оферти 
са предложили. Не на последно място, за да бъде финансирано едно 
дружество от която и да е банкова институция, първо трябва да бъде 
обследвано финансовото му състояние. Финансовото състояние на 
„Градски транспорт“, както всички знаем, е трагично и с наливането 
безкрайно в една дългова спирала. Става влизане точно в дългова спирала. 
Ние не сме наясно колко дължи и защо ги дължи, тъй като към 
доставчиците дължимите суми надвишават многократно размерите, които 
са от нормалните пазарни практики.  Само това исках да кажа.  

А относно конфиденциалността на договорите за кредит - не само 
договорите за кредит, а всяка от такъв тип информация, която получаваме, 
а и ние сме и подписали и такъв тип декларация при встъпването си в 
длъжност като общински съветници, всеки един от нас спазва 
конфиденциалността на информацията, която получава. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Напълно съгласен съм с последното Ви изречение – 

така е, просто си позволих да напомня… Извинете ме, ако някой го е 
възприел по друг начин. Колега Капитанов, имате думата. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря, колега Балабанов. Искам да обърна внимание на… 

Понеже стана въпрос в отговора на г-н Балачев, че информацията според 
него е представена пълно и обективно… колегите преди мене обърнаха 
също така внимание, че за другите предложения от комуникацията с други 
банки ние документи не сме видели. И просто на мен ми се набива така 
като впечатление, че г-н Балачев по някаква причина счита, че 
информацията която е стигнала до него е стигнала и до всички останали 
колеги. Молбата ми е занапред все пак да бъдат така добри, когато нещо 
касае целият общински съвет, когато ние трябва да разполагаме с тази 
информация, да ни я представят своевременно, а не да ни обясняват на 
сесии как ние сме пропуснали да видим нещо, което всъщност не ни е 
предоставено. Благодаря много. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Костадинов, имате думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н Балабанов. Аз искам само да отбележа следното нещо. 

Преди, вече забравих колко точно време беше, ние гласувахме един кредит 
почти аналогичен на този, макар и разбира се не със същите цели, по 



отношение на „В и К“. Там, ако не се лъжа, лихвеният процент беше 
някъде около 1 % - може и да бъркам наистина, не мога да се спомня в 
момента как беше, вие ще ме поправите. Искам да задам следния въпрос: 
Как е възможно да има такава четирикратна разлика при финансирането на 
кредити, които пак да кажем и в двата случая обслужват компании, 
разбира се в единият случай „В и К“ е с миноритарно общинско участие, в 
другият случай принципалът на „Градски транспорт“ е общината, но как е 
възможно да има такова голямо разминаване и кое точно го обяснява? И 
ако има обяснение, което не е в полза на мениджмънта на „Градски 
транспорт“, какви точно решения и какви точно дългосрочни мерки ще 
прилагаме? Защото беше казано от преждеговоривши преди мене 
общински съветници, но наливането на пари в една черна дупка, която на 
всичкото отгоре се разширява и не се управлява добре, не е добро 
управленско решение. И това е нещо, за което всички ние носим 
отговорност. Към настоящия момент аз и моите колеги от „Възраждане“ не 
можем да сме убедени и не сме убедени, че това е решение, което е 
икономическо целесъобразно. Може да е политически целесъобразно, но 
икономически и финансово не е все още аргументирано. Все пак държа да 
ми се даде някакъв отговор. В момента не знам кой би могъл да даде 
някакъв отговор, но защото естествено пак кметът липсва в ситуацията, но 
кой би могъл да ни каже каква е разликата в двата кредита и кое точно 
налага в единия случай да имаме четирикратно по-висок лихвен процент? 
Благодаря.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако ми дадете възможност, ще се опитам да отговоря. Вида на 

кредита е от значение в случая. При „В и К“ ставаше въпрос за 
инвестиционен кредит, при „Градски транспорт“ става въпрос за…, да го 
наречем оздравителен такъв, въпреки че такъв термин няма, за погасяване 
на задължение. Вторият аргумент, най-вероятно на банката е по отношение 
на финансовото състояние на двете дружества. Това са двата аргумента. 
Няма какво друго да получите като аргумент в това отношение, колега 
Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз Ви благодаря за отговора, г-н Балабанов. Позволявам си да взема 

думата и да Ви отговоря. Всъщност, Вие казвате нещо, което ние знаем. 
Хубаво беше да се каже от Вас. Разбира се за това, че причината е във 
финансовото състояние. Тук е момента да отбележим, че това финансово 
състояние не е от днес, не е от вчера. То е плод на действия и бездействия 
от страна на ръководството на дружеството, от страна на взети решения и 
на невзети решения на общинския съвет, който е принципал на 
дружеството, така че би следвало да се замислим за това дали това казвам 



отново, за да се чуе още веднъж ясно и с това приключвам, би трябвало да 
се замислим за това дали това ръководство и управление, начини и методи 
и форми на управление на дружеството са нормални, адекватни и дали не 
би трябвало да се промени както самото управление, така и начина на 
управление. Т.е. тука говорим за решения, които трябва да се вземат 
веднага, защото иначе в следващия случай, в който обсъждаме следващ 
кредит, защото това далеч не е първия подобен, който гласуваме. Назад 
във времето е имало и други. Да не стане така че следващия път лихвата да 
е още по-голяма, пак да кършим пръсти, да обясняваме, че нямаме друг 
вариант, защото иначе дружеството ще фалира и т.н. и т.н. Това не е 
правилен модел на управление. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само ще кажа, че лихвата на предходния кредит е 

била по-висока на „Градски транспорт“ от тази, която се предлага в 
момента. Колега Николова, имате думата. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател, надявам се този път да се чуваме добре. 

Колеги, искам да представя на вашето внимание публикация в медиите, че 
кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова е поискала целево 
финансиране от държавния бюджет, за да се осигури нормалното 
функциониране на градския транспорт в столицата, през октомври месец 
тази година. Предвид състоянието, в което се намира държавата, предвид 
това, че учениците не ходят на училище и дори и ученически карти не си 
купуват, предвид това, че градски транспорт се ползва изключително 
рядко, тъй като и синя зона беше по време на извънредното положение 
фактически свалена и това доведе до много рязко спадане на 
постъпленията от закупуване на билети в градския транспорт. Това не би 
трябвало да не го отчитаме и незнам дали всъщност общинска 
администрация е взела под внимание и това и ние всъщност да 
кандидатстваме или така… да вземем мерки и да искаме целево 
субсидиране от държавата и на нашия градски транспорт, пред вид че 
държавата беше така щедра да даде 43 милиона за „дупката“ в центъра на 
града ни на г-н Гергов,  беше и така щедра да даде 350 милиона, за да 
дълбае пристанището на г-н Доган. Мисля, че все пак гражданите на Варна 
би трябвало да получат нещо от държавата лично за тях си, защото това 
което до момента са получили, не е в никакъв случай в полза на 
обществото. Така че, може би общинска администрация трябваше първо да 
се обърне към държавата за помощ, тъй като ситуацията с COVID 
пандемията, естествено максимално свали приходите на „Градски 
транспорт“… 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли само да Ви прекъсна, тъй като… аз разбрах напълно от 

това…, искам просто да ви кажа, че вече сме се обърнали към държавата и 
очакваме положително решение за увеличаване на субсидиите. Очакваме 
всеки момент това да се случи. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Разбирам, субсидията да, но „Градски транспорт“ е в спирала… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е то е под формата на субсидия от страна на държавата, да –

компенсация или  субсидия – сега незнам дали точно цитирам термина. 
Много вероятно е да получим такава помощ и администрацията е 
направила всичко възможно и е отправила искане за това. Затова Ви 
прекъснах, извинявам се. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Да, да, разбирам г-н Балабанов, благодаря за уточнението, но все пак 

е важно ние да сме взели всички мерки и тази спирала от задължения, в 
която „Градски транспорт“ влиза и всеки път от заем в заем… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Тази спирала много модерна стана, всичките употребяват „спирала“, 

„спирала“… Нещо… /н.р./ 
 
Стела НИКОЛОВА 
Мисля, че ме репликира колегата Атанасов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, моля, моля… 
 
Стела НИКОЛОВА 
Колега Атанасов, мога и по друг начин да се изкажа, ако „спирала“ 

точно Ви дразни, но тъй като „Градски транспорт“ влиза от заем в заем, 
мисля че е редно ние предварително да сме взели абсолютно всякакви 
мерки и съответно….  

 
Христо АТАНАСОВ 
Извинявам се. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Така че, смятам че това, което каза г-н Балабанов е важно – да, но 

заема който отново предстои пред „Градски транспорт“ е без промяна на 



начина на управление, ако ще в управленския състав на дружеството - 
мисля, че не би довело до някакви различни резултати. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. По отношение на това ще ви отговоря, колеги. Колега 

Николова в случая …… /н.р./ също предстои да се разглежда, както знаете 
има новости в законодателството в тази посока и този въпрос много скоро 
по отношение на всички дружества ще бъде разгледан и ще имаме 
възможност да вземем най-правилното според нас като колективен орган 
решение. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението, което изчетох в 
началото на обсъждането. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 11; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 11. 
 
За протокола: Марица Гърдева – „за“, Мартин Андонов – „за“, 

Йорданка Проданова – „за“, Мария Тодорова – „против“, Николай Евтимов 
– „за“, Анелия Клисарова – „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, пускам ново гласуване. Решението беше прието така или 

иначе, пускам ново гласуване, за да успеят всички колеги, тъй като има 
хора, които са гласували „против“, но явно не са успели да го направят 
навреме, но пускам наново гласуване. Рестартирайте си „Контракс“-а, 
излезте от него и влезте. Дебата беше дълъг и трябва да излезете и да 
влезете в системата. Изчаквам 30 сек.преди да пусна гласуването. 

Колеги, 30-те секунди изтекоха. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я:    

418-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от 
Търговския закон, във връзка с чл. 10, т. 11 и т. 13 от Устава на „Градски 
транспорт” ЕАД и по предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000713ВН/11.12.2020 
г., Общински съвет – Варна, в качеството си на едноличен собственик на 
капитала на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, одобрява проект на 
Договор за банков кредит, ведно с приложения – Договор за финансово 
обезпечение с предоставяне на залог - приложение № 1, Договор за залог - 



приложение № 2 и Договор за залог - приложение № 3, съставляващи  
приложения към настоящото решение, и дава съгласие „Градски 
транспорт” ЕАД – гр. Варна с ЕИК 103003668, да сключи договор за 
банков кредит с „Българска банка за развитие” АД в размер на 10 000 000 
(десет милиона лева), както и да даде съответните обезпечения в 
законоустановената форма, съгласно изискванията на банката. 

418-2-1. Възлага на инж. Злати Златев - Изпълнителен директор на 
„Градски транспорт” ЕАД и го упълномощава да сключи и подпише 
одобрения с  настоящото решение Договор за банков кредит с „Българска 
банка за развитие” АД, ведно с приложенията към него. 

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 – 25; против – 14; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 8.* 
 
За протокола: Марица Гърдева – „за“, Лидия Маринова – „за“, 

Антоанета Цветкова – „за“, Цончо Ганев – „против“. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Г-н Балабанов, може ли да пуснете списъка, за да видим дали сме 

отразени в системата или не. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само ми дайте момент, сега ще го пусна. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Рестартираме системата.  
Сега виждате, колеги, на вашите екрани е гласуването. Специално 

колегата Мария Ангелова, аз лично до момента… А, „против“ сте 
гласували.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението се приема. Давам думата на Димитър Чутурков за 

отрицателен вот. 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, обявете крайния резултат. Крайния резултат 

обявете. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„за“ – 28; „против“ – 14; „въздържали се“ – 4; „отсъстващи“ – 5. 
29 „за“, един с червено ми е написан и просто го пропуснах. С 29 

гласа предложението беше прието, колеги. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата на г-н Чутурков. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Извинявам се,  но не съм подал заявка за отрицателен вот. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами така излиза. Така излиза. Изтривам я. 
Колеги, преминаваме към следваща точка относно даване на 

съгласие за теглене на банков кредит за нуждите на Диагностично - 
консултативен център „Чайка“ ЕООД. Запознати сте много добре с темата. 
Имаме общо предварително съгласие за кандидатстване по фонд 
„Енергийна ефективност“ фонд на фондовете. Имате думата. Решението е 
прието единодушно на комисия от всички колеги. Не виждам заявки за 
изказване, колеги. Режим на гласуване. 

 
419-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна върху капитала на търговските дружества и във връзка с 
предложение от д-р Румен Димов – управител на „Диагностично – 
консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № ОС20000700ВН/04.12.2020 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава управителя на 
„Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД да сключи 
договор за банков кредит по инициатива JESSICA, част от ОП 
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. за „Ремонт, реконструкция и мерки за 
подобряване на енергийната ефективност в „Диагностично – 
консултативен център „Чайка““ ЕООД и закупуване на медицинско 
оборудване за нуждите на дружеството, съгласно одобрена от „Банка 
ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД оферта за 
отпускане на кредит с общ индикативен размер до BGN 1 860 000 (един 
милион осемстотин и шестдесет хиляди лева), при следните условия: 



1. Размер на кредита – 1 860 000 лева (един милион осемстотин и 
шестдесет хиляди лева), от които до 1 650 000 лева за СМР (ремонт, 
реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност, както 
и за разходи за проектиране, надзор и други услуги) и до 210 000 лева за 
закупуване на медицинско оборудване. Кредитът ще бъде разпределен, 
както следва: 

1.1. Кредит А – 930 000 лв. / „Регионален фонд за градско развитие“ 
АД/;  

1.2. Кредит Б – 930 000 лв. /„Банка ДСК“ АД/ 
2. Лихва по кредита:  
2.1. Кредит А: фиксирана, 0% годишно; 
2.2. Кредит Б: плаващ лихвен процент, формиран от  1М Euribor + 

надбавка в размер на 3,21%, но не по-малко от 2,7% годишно. 
3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и 

разноски: 
3.1. Такса управление: 
А) Кредит А: без такса 
Б) Кредит Б: 0,30% годишно  
3.2 Такса за разглеждане на документи: 
А) Кредит А: без такса 
Б) Кредит Б: 0,10%  
3.3.Такса ангажимент – Без такса 
А) Кредит А: без такса 
Б) Кредит Б: без такса 
3.4. Такса за предсрочно погасяване: 
А) Кредит А: без такса  
Б) Кредит Б:  
- Без такса в случай на предсрочно погасяване със собствени 

средства на „Диагностично – консултативен център „Чайка““ ЕООД; 
- Такса съгласно тарифата на „Банка ДСК“ АД - във всички останали 

случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка; 
3.5. Наказателна лихва: съгласно тарифата на „Банка ДСК“ АД. 
4. Валута на дълга – лева;  
5. Срок на усвояване – до 24 месеца от датата на подписване на 

договора за кредит; 
6. Срок на погасяване – до 144 месеца, който включва: гратисен 

период 24 месеца /в рамките на срока на усвояване/ и погасяване 
посредством 120 равни месечни вноски по главницата, първата от които е 
дължима в края на календарния месец след изтичане на гратисния период. 

7. Условия за погасяване на кредита – съгласно договора за банков 
кредит и погасителен план; 

8. Обезпечение на кредита:  



- чрез залог на вземания по всички сметки на дружеството в „Банка 
ДСК“ АД (включително на Резервната сметка) за размера на кредита; 

- обезпечение чрез първа по ред ипотека на две сгради, собственост 
на „Диагностично – консултативен център „Чайка““ ЕООД, а именно 
основната сграда на „Диагностично – консултативен център „Чайка““ 
ЕООД (№ по кадастрална карта 10135.2562.134.5 с РЗП 2349 кв.м.) и 
сградата на сектор „Рентгенова  диагностика“ към „Диагностично – 
консултативен център „Чайка““ ЕООД (№ по кадастрална карта 
10135.2562.134.6 с РЗП 161,50 кв.м.) 

Възлага на управителя на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка““ ЕООД да предприеме всички правни и фактически действия за 
изпълнение на решението. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой има ли, който да не е успял да гласувал, колеги? 
 
За протокола: Мария Тодорова – „за“,  Христо Боев – „за“, Огнян 

Къчев – „за“, Мартин Байчев – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка относно изменение и допълнение 

изменение и допълнение на решение № 1418-2(36)/19.12.2018 г., т. I и т. III 
на Общински съвет – Варна, във връзка със срока на усвояване и 
погасяване на банков кредит. Имате думата. Г-н Ганев, имате думата. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Не знам колко колеги са чели документите към тази точка, но тук за 

пореден път е абсурд, който аз вече не смея да кажа дали е от 
некомпетентност, дали е от някакви други подбуди и причини, но не е 
нормално в рамките на една година да не може да се усвоят едни средства 
поради ред причини, описани в основанията и които за мен по никакъв 
начин не кореспондират на реалната обстановка при положение, че в 
момента фирмите, които се биха наели да го правят, надали са малко и 
надали ще откажат тези средства. За мен това, което се случва не е 
нормално и в момента не искаме да удължаваме срока на кредит, който би 
трябвало да бъде усвоен максимално бързо в рамките на една година, както 
е заложено, просто… не знам… администрацията това е пореден път, в 
който не знам какво да кажа. Страдат зоологическата градина и животните. 
Благодаря. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само искам да информирам колегите, които не са били на комисията 

по финанси и бюджет, че там получихме задълбочен отговор от 
общинската администрация кои са причините. Голяма част от тях са 
обективни, по-малка част има субективни, може би личностно забавяне, но 
причините бяха обективни за това да не могат тези поети ангажименти да 
бъдат използвани в срок. Така или иначе обаче те са започнати и трябва да 
бъдат довършени, тъй като е в интерес на гражданите на Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други заявки за изказвания. Някой колега 

още? Режим на гласуване. 
 
420-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 
17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № Д19001093ВН-003ВН/25.11.2020 г., 
Общински съвет – Варна: 

1. Изменя и допълва свое решение № 1418-2. III. от Протокол № 
36 от 19.12.2018 г. в точките, касаещи срока на усвояване, срока за 
погасяване и погасителния план в следния смисъл: 

  КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  
• Срок на усвояване – до 24.02.2022 г. 
• Срок за погасяване – до 25.02.2030 г. 
• Погасителен план:  
- Гратисен период по главницата – до 24.02.2022 г. 
- Главницата се изплаща на 33 тримесечни вноски, както следва: 32 

равни тримесечни вноски и една последна изравнителна вноска.  
  Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата 

от които е дължима на 25.02.2022 г. 
  КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  
• Срок на усвояване – до 24.02.2022 г. 
• Срок за погасяване – до 25.02.2030 г. 
• Погасителен план:  
- Гратисен период по главницата –  до 24.02.2022 г.  



- Главницата се изплаща на 33 тримесечни вноски, както следва: 32 
равни тримесечни вноски и една последна изравнителна вноска.  

Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата от 
които е дължима  на 25.02.2022 г.  

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 
Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 
г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение му. 

 
2. Изменя и допълва свое решение № 1418-2. I. от Протокол № 36 

от 19.12.2018 г., в точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  
Срок на усвояване – до 30.06.2021 г. 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  
Срок на усвояване – до 30.06.2021 г. 
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001184ВН/21.06.2019 
г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение му. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 10; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
За протокола: Стоян Попов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред относно 

даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици. Има положително становище, както на комисия 
по финанси, така и на комисия „Наука и образование“. Имате думата. Няма 
заявки за изказвания. Режим на гласуване 

 
421-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

и от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 
и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 



Министерството на образованието и науката и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., Общински съвет – 
Варна реши:   

1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” - 
с. Константиново за учебната 2020/2021г. на паралелка под норматива за 
минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- слята паралелка І – ІІІ клас – 6 ученици; 
/І клас - 1 ученик, ІІІ клас - 5 ученици/ 
-слята паралелка ІІ - ІV клас – 12 ученици; 
/ІІ клас - 2 ученици, ІV клас - 10 ученици/ 
- слята паралелка VІ – VІІ клас  - 11 ученици; 
/VІ клас - 4 ученици, VІІ клас - 7 ученици/ 
- една паралелка V клас – 11 ученици;VІ клас – 7 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3, 

и чл. 69, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. 
на Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на   47 099 лв., от които 15 700 лв. до 31.12.2020 г. 

2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Панайот Волов” - Варна за 
учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

-сборна подготвителна група – 10 деца;  
/4 деца на 5 години и 6 деца на 6 години; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3,  

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 3 297 лв., от които 1 099 лв. до 31.12.2020 г. 

3. Дава съгласие за формиране в Първо основно училище „Св. 
княз Борис І“ - Варна за учебната 2020/2021г. на самостоятелни 
паралелки под норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка V „а“ клас – 16 ученици; 
- една паралелка VІ „а“ клас – 12 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 



определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на  13 457 лв., от които 2 243 лв. до 31.12.2020 г. 

4. Дава съгласие за формиране в ОУ „Добри Войников“ – с. 
Каменар за учебната 2020/2021 г. на самостоятелна паралелка под 
норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІ „а“ клас – 15 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 3 364 лв., от които 1 121 лв. до 31.12.2020 г. 

5. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - 
кв. Галата за учебната 2020/2021 г. на самостоятелни паралелки под 
норматива за минимален брой ученици, както следва: 

-една паралелка І клас – 12 ученици; 
-една паралелка ІІ клас – 15 ученици; 
-една паралелка ІV клас – 13 ученици; 
-една паралелка V клас – 15 ученици; 
-една паралелка VІ клас – 15 ученици; 
-една паралелка ІІІ клас – 9 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. 
на Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 78 498 лв., от които 39 249 лв. до 31.12.2020 г. 

6. Дава съгласие за формиране в ОУ „Иван Вазов” - Варна за 
учебната 2020/2021 г. на самостоятелни паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

-една паралелка ІІ „б“ клас - 14 ученици; 
-една паралелка ІІІ „б“ клас - 14 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 4 485 лв., от които 1 495 лв. до 31.12.2020 г. 



7. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за 
учебната 2020/2021г. на самостоятелни паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІІІ „б“ клас,  профил „Предприемачески“ - 14 
ученици; 

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

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 13 457 лв., от които 4 486 лв. до 31.12.2020 г. 

8. Дава съгласие за формиране в СУ „Елин Пелин“  - Варна за 
учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка ХІ „б“ клас, профил „Софтуерни и хардуерни 
науки“ – 9 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 25 232 лв., от които 8 411 лв. до 31.12.2020 г. 

9. Дава съгласие за формиране в Професионална гимназия по 
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Варна за 
учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІІІ клас специалност „Горско и ловно стопанство“, 
професия „Техник-лесовъд“ – 15 ученици; 

- една паралелка ІX „г“ клас специалност „Парково строителство и 
озеленяване“ /дуална форма на обучение/ - 17 ученици; 

-една паралелка X „г“ клас специалност „Парково строителство и 
озеленяване“ /7 ученици със СОП/ - 14 ученици; 

-една паралелка XІІ „а“ клас специалност „Мебелно производство“ 
/дуална форма на обучение/ - 10 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 



определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 24 549 лв., от които 8183 лв. до 31.12.2020 г. 

Необходимите финансови средства в размер на 213 438 лв. да бъдат 
осигурени като дофинансиране по бюджета на съответните училища от 
бюджета на Община Варна за 2020 г. и 2021 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред внедряване на 

модел „Едно към едно /1:1/ в девет общински училища в гр. Варна и 
осигуряване на средства за електронни устройства Хромбук. 

Колега Ризов, имате думата. 
 
Рюян РИЗОВ 
………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, не се чувате добре. Доколкото разбрах въпроса е защо е този 

производител. Това ли е само? 
 
Рюян РИЗОВ 
………/н.р./  
 
Лилия ХРИСТОВА 
Аз съм на линия, ако... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Христова, заповядайте, имате думата. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

това е съфинансиране на тези девет училища, които са установили връзка с 
център, който работи с google пространството. Техният стандарт, за да 
работи системата е тези хромбуци и в също всяко училище си избира вида 
на хромбука, ние само финансираме до 40 % от разходите. Така че, това е 
едно съфинансиране, а не поръчка на общината.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Христова. Колега Ризов, надявам се отговора да Ви 

удовлетворява. Други изказвания не виждам. Режим на гласуване.  



422-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20022773ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени 101 336 лв. с ДДС от бюджета на Община Варна за 2020 г. за 
внедряване на модел „Едно към едно (1:1)“ в девет общински  училища 
в гр. Варна за закупуване на електронни устройства (хромбук) за учители и 
ученици. Средствата са осигурени чрез компенсирана промяна, както 
следва: 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 
местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, програма „Младежки 
дейности“, § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ в размер 
на 101 336 лв. 

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. за 
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 
дофинансиране на § 52 01 „Компютри и хардуер“ за:  

1. ОУ „Панайот Волов“ – 9 433 лв. с ДДС; 
2. ОУ „Йордан Йовков“ – 9 974 лв. с ДДС; 
3. ОУ „Петко Славейков“ – 12 046 лв. с ДДС; 
4. ОУ „Захари Стоянов“ – 11 882 лв. с ДДС; 
5. СУ „Найден Геров“ – 10 182 лв. с ДДС; 
6. ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – 17 698 лв. с ДДС; 
7. МГ „Д-р Петър Берон“ – 11 832 лв. с ДДС; 
8. І ЕГ – 9 368 лв. с ДДС; 
9. ІV ЕГ „Фр. Жолио Кюри“ – 8 921 лв. с ДДС. 
Промените да се отразят в  Приложение № 4 „Разчет за финансиране 

на капиталови разходи   по  функции и източници   на  финансиране“ към 
бюджета  на община Варна за 2020 г. 

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

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

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка, колеги, относно одобряване на 

средства за съфинансиране по проект „Изграждане на „Център за грижа с 
лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен център 
за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ 



на територията на Община Варна“. Имате думата. Колега Ганев, 
заповядайте. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Колеги, незнам колко от вас също са чели тази точка, най-малкото 

защото човек като види само формулировката на искането и това, за което 
става дума, че става дума за изграждане на Център за грижи за лица с 
различни форми на деменция и ремонт на сграда за Дневен център за 
подкрепа на лица с деменции, това само по себе си всеки един нормален 
човек би казал веднага даваме тези пари, няма никакво значение, 
заслужава си, ние сме длъжни да се грижим за хора, изпаднали в такова 
тежко състояние.  

Само че тук има едно голямо „но“. Въпросните средства за 
въпросното изграждане на въпросния ремонт са били отпуснати преди 
време и са дадени. И тогава са били изготвени всички строителни 
документи. И тогава е било одобрено от строителен надзор и от всичките 
институции това нещо как да бъде направено, защо да бъде направено. 
Проучванията от експертите са били направени. И тогава е било направено 
КСС и тогава е било възложено и е направена поръчка за изпълнител. В 
момента имаме искане, уважаеми господа и дами, за огромна сума над 
тази, която е била отпусната тогава. Искат се 252 448 лв. допълнително. 
Това е почти да не кажа 40, но доближава се до 40 % оскъпяване. Това не е 
нормално. Тук някой не си е свършил работата поради незнание или 
некомпетентност или тук съвсем умишлено е заложено това нещо, за да се 
искат впоследствие допълнително пари. Тук това нещо се използва поради 
това, че става дума за хора изпаднали в такова тежко здравословно 
състояние, всеки един да каже „да“. Но реално тук става дума за една 
огромна кражба, да не кажа нещо повече и да не съм циничен, но наистина 
не прави чест, че точно на гърба на тези хора вместо този проект да е 
изготвен, завършен и издаден, в момента ние трябва да отпускаме още 
пари, огромна сума на това, което е заложено първоначално. Ние, от 
групата на „Възраждане“ сме твърдо против това нещо и изрично искаме 
отговорните лица да бъдат казани и да си понесат последствията. Или 
някой предварително не е направил въпросните проучвания качествено, 
или заданието от общинската администрация не е направено качествено. 
Някой е виновен за това нещо. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще бъда съвсем кратък. Този въпрос колегата Ганев го зададе на 

комисията по финанси, получи отговор на този въпрос и отговора беше 



свързан с това, че това са неща, т.е. проблеми във връзка със строителство, 
които са били открити по време на самото строителство. Т.е. те са от така 
наречените непредвидени строителни работи, които са били открити. А 
едното, доколкото си спомням беше, че замазката на покрива е съвсем 
тънка и тя не може да устои и не може да свърши своята цел. Другото беше 
за някакви колони, които са били разкрити допълнително и т.н., така че 
нека да не въвеждаме в заблуждение колегите, че отговор на този въпрос 
няма и че причината е,… че няма обективна причина за това. Сега, най-
вероятно може би има и индивидуална причина, за което се надявам, че 
администрацията, след като, и колегата Ганев, и всички ние обърнахме 
внимание ще вземат съответните мерки да видят дали има и човешки 
фактор, който да е допринесъл и за забавянето на обекта, и за 
допълнителните средства, които се налага да бъдат отпуснати.  

Но, г-н председател, разрешете ми само едно изречение още по 
отношение на колегата Ганев. Понеже ще дойде точката за тримата 
заместник-кметове, сега се сещам, че той беше заместник-кмет мисля, че в 
„Младост“ и понеже няма промяна на заплатите, да бъде така добър 
защото ще му задам конкретен въпрос, да си припомни фишовете каква 
заплата е вземал там. Това е и заплатата, която ще вземат евентуално ако 
бъдат утвърдени и новите заместник-кметове. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, излязохте извън темата, благодаря, прекъсвам Ви. Колегата 

Христо Атанасов има думата. Моля да се придържаме към темите.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, вчера на комисията аз 

точно този въпрос зададох защото към преписката не беше приложена 
обяснителната записка. По-късно се постарах аз поне да я погледна, 
защото аз я повдигнах като въпрос. Изпълнителят е написал доста 
подробно в 12-13 страници обяснителна записка по отношение на това 
какво е открито при започване на строително-ремонтните работи. Да, така 
е, сумата не е малка, около близо 40 %, но откритите допълнителни 
ремонтни дейности, които трябва да бъдат извършени може би, ако не бяха 
извършени в последствие трябваше вече когато хората са там да бъдат 
довършителни работи като покрив, подпорни стени… Така че, в момента – 
пак казвам - запознах се с преписката, която не беше приложена на 
комисията и затова аз лично и колегите ми ще подкрепим това 
предложение, защото администрацията ще помоля още веднъж когато има 
такива допълнителни материали да ги прикрепя, за да не се стига до 
коментари, които са абсолютно основателни когато колегите не са 
запознати с основанията за подобни искания. Благодаря.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Преминаваме към гласуване. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам заявка за изказване, или реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика към кого, нищо няма излязло тук. Добре, кажете към кого е 

репликата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Към г-н Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Настоящата ситуация прилича едно към едно със 

ситуацията в начално у-ще „Васил Левски“. Там по същия начин беше 
направен един ремонт, който впоследствие два или три пъти трябваше да 
бъде преработван и съответно беше правен ремонт на ремонта на ремонта 
на ремонта. И това нещо струва 2 милиона допълнително на варненските 
данъкоплатци. Ние нямаме ли право и не трябва ли в момента да реагираме 
възможно най-остро на настоящата ситуация, а не след това да кажем ами 
да, възникнали някакви ремонти, нещо, някой не направил покрива и 
трябва да платим още 40 % от бюджета на проекта. Нормално ли е това? 
Не, не е нормално. Затова призовавам колегите да не се приеме тази точка 
и съответно да бъде търсена отговорност от лицата, които са виновни за 
тази ситуация. В училище „Васил Левски“ парите, които потънаха там, в 
момента предполагам вече са безвъзвратно загубени, защото изпълнителят 
вече е починал и ли нещо такова. Какво става с тази ситуация, 
поредните…. /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, разбрахме Вашата теза по темата и мисля, че колегата 

Христо Атанасов Ви отговори и предварително, ако бяхте слушали, 
щяхте… може би нямаше да направите такъв тип изказване и ситуацията 
няма абсолютно нищо общо с „Васил Левски“, където не съм съгласен, че 
са потънали пари. Точно напротив. Нито изпълнителят е починал. 
Изпълнителят е търговско дружество, което си има своята самостоятелна 
отговорност и е самостоятелна правосубектност, така че много моля 
просто като коментираме по този начин да бъдем коректни в изказа. Режим 
на гласуване. 



423-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД19005415ВН-036ВН/04.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
средства за съфинансиране по проект „Изграждане на „Център за грижа с 
лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен 
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 
семейства“ на територията на Община Варна“ за осигуряване на 
допълнителни дейности в размер на 252 448,21 лв. (двеста петдесет и две 
хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и двадесет и една ст.). 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна, §62 
„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“ 
и  да се отразят в Приложение 4 „Разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране  по оперативни програми и проекти по източници на 
финансиране /ЕСИФ и ДЕС/“ и в приложение 34 „Индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в 
това число индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз“. 

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

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред: Даване на 

съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-
2020 г. Имате думата.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, отчетено ли е гласуването ми, тъй като беше в 

последния момент? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, „против“ сте гласувал, колега. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Благодаря. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Не еднократно сме заявявали в последните две комисии, 

че настоящият проект представлява дискриминация за нормалните 
български граждани, които ходят ежедневно на работа, борят се с 
настоящата криза и правят всичко възможно да оцелеят. Тези хора не 
разчитат на субсидирана заетост, не разчитат някой да учи децата им на 
български език, не разчитат на това някой да им намери работа, съответно 
и после евентуално да им….. /н.р./ гласа. Тези хора не разчитат на 
държавата, защото тя е абдикирала от тях. Настоящият проект е направен 
така, че да подкрепи определени социални групи, определени хора, които 
видиш ли не знаят как да се регистрират в Бюрото по труда. Това е една от 
дейностите, за които се създава проекта. За да подкрепи хората в 
желанието им да се регистрират в бюрата по труда. Те, ако нямат желание 
да се регистрират, цял проект ли ще направим медиатори? Настоящият 
проект финансира – видиш ли – медиатори! Защото трябва да има някакъв 
посредник между български граждани и български граждани, които да 
бъдат мотивирани да търсят активност в обществото. Този проект 
изкривява както пазарните механизми, така и нормалните социални 
отношения. Няма как в настоящите условия да създаваме субсидирана 
заетост при положение, че хиляди хора в момента губят работните си 
места, губят трудовите си доходи, губят всичко, което могат да получат в 
настоящата тежка криза и ние създаваме субсидирана заетост, за да 
подкрепим определени рискови групи. Ще искам представител на 
администрацията в момента да се включи и да разясни кои точно са 
рисковите групи, които ще бъдат финансирани и съответно въпросът ми 
към управляващите – ако фондовете……. /н.р./, свидетели на Йехова и 
някоя секта на сатаната решат да отпуснат някой милион за финансиране 
на хора, които желаят да ги подкрепят дали и по този проект ще 
кандидатстваме. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Ганев, имате думата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Аз го казах и на комисия по финанси. За мен това е чисто купуване 

на влияние и на гласове, предизборно с държавни и общински средства. Не 
за първи път се случва, но това не променя факта, че с държавните 
средства в случая ще се купи и влияние, и се купи и възможност за гласове 
само които ще се проведат избори след няколко месеца. За съжаление в 
историята на Общински съвет-Варна има и други случаи, в които с 



общински пари това нещо е правено. Даже някои хора са все още 
общински съветници…техните фондации са усвоявали такива средства и 
това не променя фактите, че по този начин се купува влияние и се купуват 
гласове само след няколко месеца ще бъдат оползотворени. Затова ние сме 
абсолютно против това нещо да се реализира по този начин и това за нас е 
чиста дискриминация спрямо абсолютно всички други хора, които в 
момента се борят за физическото си оцеляване. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Костадинов, имате думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н Балабанов. Както много пъти сме коментирали 

подобни такива проекти сме разяснявали няколко термина чисто 
юридически, които очевидно пак ще трябва да разясним за пореден път. 
Първо в този проект на няколко места и то ключови се използват думи 
като „интеграция“. В българското законодателство, както и в 
европейското, думата „интеграция“ се използва само и единствено по 
отношение на две уязвими и рискови групи от населението. Едната група 
са хора, които имат двигателни проблеми. Най-общо казано това са 
инвалиди, които не могат да се придвижват лесно и затова, за да се 
интегрират успешно в обществото за тях се създават най-различни 
определени подобрения на средата, в която живеем. Изграждат се 
площадки, подходи и т.н., и т.н., виждали сме ги и в общината 
включително и така… те се правят точно с тази цел. Втората група от 
население, което има право и задължение от друга страна пък на държавата 
и на обществото да го интегрира са жители на държавата и на обществото, 
които са получили гражданство не по рождение, а по натурализация. С 
други думи говорим за имигранти. В конкретния случай циганите, за които 
става въпрос тук, не са нито от първата, нито от втората категория 
население. Така че терминът „интеграция“, използван към тях, в случая е 
юридически необоснован и незакрепен с нито един от нашите актове на 
българското законодателство. На следващо място – създава се много 
сериозна дискриминация, и това беше казано и от колегата Георгиев. Това, 
което ние ще направим, ако това решение бъде прието – то, разбира се, 
най-вероятно ще бъде прието, защото всички ние знаем, че целта  на това 
решение е да подкрепи политически определени групи хора в нашия град с 
оглед на наближаващите избори, но това, което ние ще направим, ако това 
решение бъде прието, естествено ще се обърнем към съда, като обаче ще се 
обърнем към всички уязвими групи от население в България и в 
конкретния случай във Варна, разбира се, които се чувстват 
дискриминирани от това. Защото в проекта се предвиждат включително и 
мерки за поощряване на изучаването и владеенето на българския език. 



Владеенето на българския език, според Конституцията на Република 
България, е задължение на всеки един български гражданин. И това 
задължение, за тази цел държавата осигурява безплатно, задължително 
образование. Ако някой не владее българския език, това е проблем негов и 
той трябва да се погрижи сам, а не извън предвидените от държавата и от 
законодателството норми и форми да се наливат допълнителни пари в 
това. Считам, че това е много сериозен дискриминационен акт, който ще 
падне в съда и освен това ще предизвика и много сериозен скандал. Защото 
хората в нашия град, които действително имат нужда от мерки по 
отношение на подобряването на тяхната интеграция в жизнената и в 
обществената среда, действително са доста повече от жителите на 
циганските махали. Създаването на интеграция, създаването на 
дискриминация на етническа основа е пълен абсурд при условие, че в 
крайна сметка населението на Варна, което е от български произход, 
според последното проучване от 2011 г. на НСИ, последното преброяване 
отчита 93% от жителите на града. Кажете ми не е ли пълен абсурд ние – 
93% от жителите на Варна да бъдем дискриминирани и сегрегирани по 
етнически принцип. Мисля, че е излишно да го коментираме повече този 
въпрос. Смятам, че не би следвало да стигаме до там да предизвикваме 
подобно напрежение, защо това напрежение ще се отключи след днешната 
сесия, ако пак повтарям, това  решение бъде прието - естествено, че 
гражданите на Варна, а и ние, разбира се, ще търсим правото си в съда. 
Има организации, граждански, които са достатъчно активни, за да 
потърсят своите права и по други направления. Има и други институции 
извън България, които също могат да бъдат активизирани и  ще бъдат 
активизирани. Смятам, че не е нужно да се стига до там. Призовавам 
колегите за мъдрост в този случай. Очевидно, е че има групи от население 
във Варна, които имат нужда от подкрепа, но тези групи от население не 
спадат към тези, към които към настоящия момент се счита, че трябва да се 
насочи тази огромна сума от пари. Благодаря много. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Марица Гърдева, след това Бранимир Балачев, след 

това Янко Станев. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
За пореден път в изказванията на колегите от групата на 

„Възраждане“ освен откровеното непознаване на материята звучи и 
определена заплаха от действия, които са свързани с недоволство на 
определени групи хора. Когато говорим за проект за интеграция имаме 
предвид не чисто юридическия термин, а термините, които са дадени в 
програмите и които е заложил управляващият орган на програмата когато 
ни е дал възможност ние да подготвим проекта. Така че колеги, аз не 



виждам нищо дискриминационно по отношение на гражданите на Варна в 
този проект, освен възможност на някои колеги да правят чисто 
упражнения по риторика. Не виждам и вариант на купуване на гласове, 
защото това е меко казано смешно, в което се опитват да ни обвинят по 
този начин. Смятам, че всеки един проект, който може да бъда реализиран 
за интегриране, особено на хората, за които българският език не е майчин 
и ние да можем да ги приобщим към обществото, да ги накараме да 
посещават училище, да помогнем за това те да се включат като активни 
граждани в трудовия процес е от полза за гражданите на Варна, защото по 
този начин, вие много добре знаете, се намалява и нивото на 
престъпността, едни по-интелигентни хора, едни хора, които са завършили 
училище, едни хора, които са на трудовия пазар и са активни в него, няма 
да си позволят и това срещу което всички ние така или иначе, по един или 
друг начин, се опитваме да се борим и това е престъпността във всичките й 
форми. Така, че според мен това е един изключително полезен проект 
въпреки всички внушения които чухме до сега и опитите за заплаха, които 
не правят чест на колегите, които ги изказаха. Това е, което имам да кажа 
по въпроса.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще бъда съвсем кратък. Дали ни харесват ромите или не е въпрос на 

лична преценка, а донякъде може би въпрос на мироглед, бих казал. 
Въпросът обаче е съвсем различен. Тук става дума за това, че ние като 
членове на Европейския съюз има няколко директиви, които са приели, че 
тази не бих казал етническа група е в категорията на така наречените 
„рискови групи“, защото тя е с ниско образование, с трудна адаптация към 
обществото и е бих казал един от най-големите потенциални нарушители 
на обществения ред и на законността. В тази връзка много са програмите, 
които Европейският съюз и разбира се и България в частност се опитват да 
интегрират тази част от населението, да им даде необходимото 
образование, за да може да се повиши неговото ниво и една от тези 
програми е тази, която е предложена на вашето внимание относно…, в 
която Общината е част от нея. Затова аз смятам, че харесва ли ни или не, 
няма да коментирам въпроса дали трябва, дали някой друг бил засегнат, 
защо българите не са в тази програма… Напротив, за българите също има 
различни програми на хора от рисковите групи и т.н., така че нека да не 
политизираме въпроса. Пак казвам, дали ни харесват ромите и те няма да 
ни харесват до момента до който ние не ги обучим къде доброволно, къде 
бих казал в кавички „насила“, за да могат те да се интегрират по-добре в 
обществото и да ни създават по-малко проблеми. Благодаря. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплика на Костадин Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря. Искам да питам Балачев какви точно директиви има 

предвид, защото аз съм доста добре запознат с европейското 
законодателство по малцинствените проблеми конкретно, тъй като все пак 
имам защитен докторат в тази сфера в Академията на науките, но ми е 
интересно да разбера коя точно директива, г-н Балачев  цитирате, защото 
аз смея да твърдя, че няма такава директива. Тъй като тя противоречи на 
нормите на европейското законодателство, което ясно е оформил 
принципите на интеграцията, за които преди малко говорих и Вие като 
юрист го знаете също това нещо прекрасно, защото смятам, че сте добре 
запознат със законодателството. 

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Балабанов, имам ли думата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Станев, имате думата 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, имам реплика. Нали репликите бяха с приоритет? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С приоритет са когато излязат в системата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ами защо не излизат в системата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не мога да отговоря. Недейте прекъсва, ще Ви дам възможност след 

малко. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз ще бъда кратък. Европейският съюз се стреми да интегрира 

свързаните с правата на човека въпроси по всички политики и програми на  
Европейския съюз и задължава своите членове да разполагат с различни 
инструменти на политиките в областта на правата на човека за конкретни 
действия, включително и финансирането на конкретни проекти чрез своите 



инструменти за финансиране, включително и такива, които уреждат 
въпросите на малцинствата. Това не е моя измислица, разбира се, това са 
основоположни документи по правата на човека на Европейския съюз, 
защото в своите отношения европейците следват политиката на подкрепа 
на демокрацията и правата на човека. Част от правата на човека е защитата 
на малцинствените права.  

Аз смятам, че по този въпрос моето процедурно предложение е да 
приключим, защото България – за мое голямо удоволствие и за партията, 
която представлявам Съюз на демократичните сили – е член на 
Европейския съюз и плътно спазваме Хартата на правата на човека и 
демокрацията. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Станев. Реплика от г-н Георгиев към кого? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Към г-н Балачев и г-жа Гърдева.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към един от двамата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. Към г-н Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Г-н Балачев и г-жа Гърдева се изказаха еднопосочно, а 

именно че е добре да платим на въпросните групи, за да не ни занимават, 
за да не ни създават проблеми. И така… В тази връзка това може да бъде 
определено като чист рекет. А именно, за да платим на някой, за да ни 
остави на спокойствие и продължим тази тенденция, трябва ли да платим 
на следващите подобни групи, които пак създават големи проблеми, като 
например наркомани, убийци, и всякакви други, педофили… Трябва ли и 
на тях да им платим да им направим по един европроект, във връзка с 
което да им платим един милион и половина, за да могат да не ни създават 
проблеми и да кротуват. Знанието на българския език е задължение на 
всеки български гражданин. Това че някой не се е постарал и не е създал 
условия в себе си да се образова и да се обучи, не значи че там трябва да 
бъдат насочени милион и половина. Има толкова много други групи като 
родители, които в момента стоят без работа, майки които отглеждат децата 
си, които действително са рискови групи и действително в момента имат 



нужда от реалната помощ на общината. Като медицинските специалисти и 
лекарите, които в момента ще участват във финансирането, което беше 
прието на здравна комисия. И пак питам, ако …. /н.р./ и „Свидетели на 
Йехова“ направят друг проект за 2 милиона евро – и там ли ще участваме, 
и там ли….. /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вече го казахте, колега, да не се повтаряме. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…….. /н.р./ Но не получих отговор. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е задължен никой да Ви отговаря. Колега Атанасов, последно, 

след което процедура за прекратяване на дебатите. Колега Атанасов, имате 
думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, само искам да обърна 

внимание, защото чух реплика „българи“ и някои други… Значи, на 
територията на тази държава всички са българи. А това, че изповядват 
различни религии не ги прави небългари, така че всички сме българи. Не 
може да делим българите и някоя друга група. Просто го чух от колегата 
Балачев. Всички са българи на тази територия.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Точно. 
 
Христо АТАНАСОВ 
А религията е отделно. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам заявки за изказвания. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колега Атанасов, правете разлика между български гражданин и 

българин като етническа общност. Има разлика и би следвало…. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Процедура…за прекратяване на дебатите. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да кажа, г-н Балачев, че разлика в случая няма, защото 

коментарът на г-н Атанасов беше изключително коректен. В България 
когато говорим, говорим… 

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Балабанов, … г-н Балабанов… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Какво стана, защо прекъснахте звука? 
 
Янко СТАНЕВ 
Говоря на вас за Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита 

на националните малцинства, протокол № 12 от Конвенцията за защита 
правата на човека… 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
България не я признава тази конвенция, имаме обяснителна записка 

към нея, където казваме изрично, че няма национални малцинства в 
България. Чувате ли се какво говорите… 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Оспорвам гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Решението се приема, колеги, с 23 „за“ гласа от половината 

присъстващи на заседанието. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Гласуването беше оспорено, г-н Балабанов, и то от Марица Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Оттеглих го. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре тогава, аз оспорвам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……./н.р./ 
 
424-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 и чл.59-61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 



предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022552АС/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-
2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 
компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;  

2. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по 
интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
(водеща програма) и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото 
решение;  

3. В изпълнение на горното решение, Общински съвет - Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство във връзка с подготовката и изпълнението на интегрирано 
проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) 
и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020 г.;  

4. Дава съгласие след одобрение на интегрирано проектно 
предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 
до образование“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община Варна 
за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата; 

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

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 5; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Стоян Попов – „за“ 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, ако се чуваме, има думата Костадин Костадинов за 

отрицателен вот. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, благодаря, чуваме се. Решението, което беше взето, както казах и 

преди малко е дискриминационно. То ще бъде обжалвано в съда. И ще 
бъде обжалвано както от граждани, така ще бъде обжалвано и от 
граждански организации. За съжаление, за пореден път община Варна дава 
пример в дискриминационна политика, която разделя неселението и която 
няма да доведе до нищо добро. Смятам, че това показва липса на всякаква 
политическа мъдрост. Взетите решения, които се вземат с оглед на 
предизборната обстановка не са полезни за никого и това времето ще го 
покаже.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Надявам се да правите разлика, че в момента се взема 

решение за кандидатстване, което изобщо не означава, че ще бъде 
одобрено финансиране, кога ще бъде одобрено и т.н. и т.н. с оглед 
предизборната обстановка ви го казвам. 

Преминаваме към подточка осма: Одобряване на текста на 
Споразумение за партньорство по Проект „Прилагане на иновативни 
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините 
в България" по Програма „Опазване на околната среда и климатични 
промени. Имате думата. Г-жо Николова, заповядайте. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Колеги, чета проекта на договора. В него пише… така… „прилагане 

на иновативни мерки за смекчаване и адаптация на изменението на 
климата в общините в България…“, съответно ние кандидатстваме с още 
общини… Тези цели са накратко „подобряване капацитета на местните 
власти за планиране, идентифициране на креативни иновативни решения 
за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието 
и адаптацията към климатичните промени“. Тъй като община Варна не 
смятам, че по някакъв начин е предприела каквито и да било мерки, ще 
бъде лицемерие ние тук в този проект да се включим, предвид че зелената 
система на гр. Варна и опазването й са оставени в ръцете на гражданите на 
гр. Варна, какъвто случай имам в км. „Одесос“, където гражданин подал 
жалба за изсичане на определени дървесни видове пред неговата 
кооперация е оставен сам да го извърши без надзора на съответното 
кметство. А в резултат това, което се получава е едни голи пънове, които 
съответно кметството няма какво друго да предприеме, освен след 
известно време да ги изсече. Смятам, че тази програма е само възможност 



за усвояване на средства и по никакъв начин няма да допринесе реално за 
борбата с климатичните промени и в градовете. И това, че община Варна 
не предприема достатъчно мерки, за да опази зелената система на града, 
както и четирите мои питания, включително и по ЗДОИ към г-н Гърбузов 
какъв е процента зелени площи на глава от населението на гр. Варна 
спрямо общия устройствен план не получава отговор от февруари месец 
насам, за мене достатъчно внася яснота как община Варна фактически 
действа по отношение на климатичните промени, на опазването на 
околната среда, на въздуха в града, на зелената система и т.н. Аз този 
проект няма да го подкрепя не за нещо друго, а защото община Варна 
лицемерничи по отношение на опазването на околната среда. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. В момента се секат дървета поголовно, както в „Горна 

Трака“, така и над „Аспарухово“. Години назад сме свидетели от потопа, 
който се изля в кв. „Аспарухово“ сме свидетели за безхаберното 
унищожаване на екосистемата около Варна. В същото време ние 
предлагаме мораториум за сеч в горите и той не се разглежда и не се 
включва в дневния ред. Освен това, не се и кандидатства за залесяване. 
Общината не направи нищо, не си мръдна пръста да кандидатства за мярка 
8.1. залесяване и в същото време чуваме как км. „Аспарухово“ било 
организирало доброволци, които да засадят няколко дръвчета в самия парк. 
Това са в момента мерките, които общината предприема във връзка с 
промените в климата. И настоящият проект не ни предлага нищо повече, 
освен поредното бюрократично проучване, което е подобно, така 
нареченото „леко метро“, в което ще се извършат някакви анализи, ще се 
извършат някакви бюрократични мерки, но няма да има нито една мярка 
конкретна, която да помогне на общината във връзка с помените в климата, 
които са факт за всички. Виждаме и безводието, виждаме и това, че града 
ни остава без вода. Няма нито една конкретна мярка. Искам по 
възможност, в момента има ли представител на администрацията, който да 
ни запознае с конкретните мерки, които настоящият проект ще предложи 
за подобряване на климатичните условия и в смисъл за адаптиране на 
общината към климатичните изменения. Има ли представител на 
администрацията, който да ни запознае с мерките, които са включени в 
този проект? Или той е поредното проучване, за което ще платим едни 
стотици хиляди лева. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Представител на администрацията има, но конкретните мерки бихте 

могли да ги научите, след като програмата бъде реализирана. Няма как… 
…. Ние сме в началото…  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ами тогава за какво ще плащаме…. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами Вие сам казахте, че ще се направят анализи и след това ще се 

предложат конкретни мерки, вследствие на тези анализи. Това Вие го 
казахте, не аз. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Балабанов, на комисия по международно сътрудничество 

говорихме с представител на общината и там такива мерки няма. 
Анализите не са мерки, не са цели. Всеки проект трябва да има цел. Цел и 
резултати, които са очаквани във връзка с това, че гражданите на Варна ще 
изхарчат стотици хиляди левове в този проект. А в същото време за 
рентген и друго не благоволихме да го пуснем в комисия по финанси 
предложението на здравна комисия. Така че е важно, преди да се гласува 
тази точка, да има представител на администрацията, който да запознае 
общинските съветници с целите и очакваните резултати на този проект. 
Защото, както е описано в документацията, това са една страница общи 
приказки. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На този етап няма как да бъдат по-различни от обобщения. Аз не бих 

ги нарекъл „общи приказки“. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Е какво гласуваме тогава? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Текста на Споразумението, не проекта. Текста на Споразумението 

гласуваме, за партньорство. Одобряване на текст на споразумение. Затова 
сме се събрали, и това обсъждаме, и това ще гласуваме. Не конкретният 
проект. Партньорското споразумение. Други мнения? Режим на гласуване. 

 
425-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация и по предложение от 



кмета на Община Варна с рег. № РД20022859ПР/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство във връзка с 
изпълнението на Проект „Прилагане на иновативни мерки за 
смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в 
България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични 
промени“, Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да 
намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени“, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

2. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 
Споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на проект 
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 
изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване 
на околната среда и климатични промени“, Резултат 4: „Повишаване 
възможностите за местните общини да намаляват емисиите и да се 
адаптират към климатичните промени“.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
Решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за сключване на Договор за безвъзмездна финансова 
помощ и стартиране на дейностите по вече одобрения проект.   

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 4; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 10; предложението се приема.* 
 
За протокола: Стефан Станев – „за“, Велин Стоянов – „за“, Стоян 

Попов – „за“, Йордан Павлов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, Николай 
Евтимов – „за“ 

Не изброих само гласовете „за“, които обявихте, но системата е 32 – 
„за“, 4 – „против“, 5 – „въздържал се“.Останалите, които са обявили на 
микрофон ще бъдат отчетени съответно в протокола. Предложението се 
приема.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към девета подточка „Съгласие за кандидатстване на 

Община Варна с проектно предложение по процедура чрез подбор на 
проекти „Екологична и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. 
„Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на 
Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-
Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.“ Имате 
думата, колеги. Ако няма заявки за изказване, режим на гласуване. 

 



426-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., 
Общински  съвет – Варна реши:    

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.053 
„Екологична и устойчива рибарска област” по Мярка 3.1.1. 
„Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група 
„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020; 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за 
финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.053 „Екологична и устойчива рибарска област“ по Мярка 
3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР 
на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, 
Община Варна да осигури средства в размер до 66 000 лева с ДДС от  
бюджета на Община Варна за обезпечаване на допустимите разходи, преди 
те да бъдат възстановени.   

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна в размер до 15 000 лева на разходи за възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по 
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.053 „Екологична и 
устойчива рибарска област“ по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива 
рибарска област“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 
на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

Задължава Кмета на Община Варна да извърши всички правни и 
фактически действия по изпълнение на горните решения. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
За протокола: Стефан Станев – „за“, Стоян Попов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща точка относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна с проектно предложение по процедура чрез подбор на 
проекти „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 



увеличаване на синия потенциал” по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. Имате думата. Ако няма заявки, режим на гласуване. 

 
427-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г., 
Общински  съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по процедура чрез 
подбор на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на достъпа до 
рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка 
2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване 
на синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020г.; 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране 
по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.069  „Подобряване 
на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия 
потенциал”, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска 
група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020г., Община Варна да осигури средства в 
размер до 470 000 лева с ДДС от бюджета на Община Варна за съответната 
година, за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да бъдат 
възстановени.   

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна в размер до 37 000 лева на разходи за възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проекта, по 
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.069  „Подобряване на 
достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, 
мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 
увеличаване на синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020г. 

4. Общински  съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 
извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на 
настоящото решение. 

 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 
Колега Станев, отразява Ви се вота в системата, да знаете, няма 

нужда на микрофон. 
За протокола: Стоян Попов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към т. 11: Даване на съгласие и упълномощаване на 

Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за проект „Изпълнение 
на стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 
инициативна рибарска група Варна, район Аспарухово-Белослав-
Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Имате 
думата, колеги. Ако няма заявки, режим на гласуване. 

 
428-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов, Председател на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, 
район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ с рег. № 
ОС20000675ВН/12.11.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 165 287.39 лв. (сто шестдесет и 
пет хиляди двеста осемдесет и седем лева и тридесет девет стотинки) за 
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане за 2021 г. 
на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово 
- Белослав – Аксаково“ по Административен договор № МДР-ИП-01-
75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите 
местно развитие и Споразумение за управление на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. сключени 
между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 
Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие", 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 

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



усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 8 от Приложение 
№ 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП-01-
75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за 
следващата календарна година, в срок най-късно до 20.12.2020 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой, който да не е успял да гласува? 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Аз съм „за“. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Аз съм „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сте гласувала, колега Тодорова. Колегата Стефан Станев, отново 

има явно проблем с „Контракс“ системата, как гласувате? Стефан Савов – 
„за“. Разбрах, благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към подточка 12: „Даване на съгласие и 

упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 
изпълнението на проект „Създаване на морски образователен център, 
обновяване и оборудване на Народно читалище „Васил Левски – Галата 
1927“, гр. Варна“. Имате думата. Георги Георгиев, заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Господин председател, бих искал да попитам дали има 

представител на администрацията, който да ни запознае с целите на 
проекта и по-специално дали в тях има цели като мултикултурно 
разнообразие и други подобни цели, които настоящият проект не би 
следвало да създава. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли представител на администрацията, който да отговори на така 

поставения въпрос. 
 
Бистра ДИМОВА 
Така чува ли се? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Чува се. Да. Заповядайте. Представете се, г-жо Димова. Нали Вие 

сте? 
 
Бистра ДИМОВА 
Здравейте. Чуваме ли се? Чувате ли ме? Ало? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чувате се. Заповядайте. 
 
Бистра ДИМОВА 
А, да. Не Ви чух. Извинявайте. Предложението до Общинския съвет 

в случая касае даване на запис на заповед за възстановяване на ДДС-то по 
проекта и то до края на годината и затова сега е предложението, така че 
вие там като го прочетохте не стана ясно, ми се струва и затова хората не 
разбраха и аз не мога да разбера какво иска да попита… /н.р./ именно…, 
няма такива групи. Тук въобще не става въпрос за групи. Там се извърши, 
в момента е в изпълнение проект, извърши се един ремонт и края на 
проекта е края на януари 2021 г. То е съвсем скоро и той приключва. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-жо Димова, да очакваме ли скоро ремонт на ремонта, както се 

случи във „Васил Левски“? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, не е сериозно това, което питате. 
 
Бистра ДИМОВА 
Не, не. В никакъв случай няма да очакваме... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не. Няма нужда да отговаряте на тези въпроси. Това са 

несериозни неща. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
… как да са несериозни неща, при положение че… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други въпроси по същество. Вие не сте изразили становище. Вие 

дори не знаехте, че в момента има ремонт, че да го коментирате. Ако имате 
нещо конкретно да кажете по отношение на ремонта, а именно за някакви 
недостатъци. Заповядайте. Не да правим такива коментари по темата. Да 
очакваме ли ремонт на ремонта - сериозен ли е този въпрос. 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбира се, че е сериозен след като платихме още 2 млн. за „Васил 

Левски“. Как да не е сериозно? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нищо не сме платили по този проект. Както и по „Васил Левски“ 

много добре знаете каква е ситуацията там. Други мнения и съображения 
има ли по темата? Режим на гласуване:. 

 
429-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20006854ВН-011ВН/02.12.2020 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Варна да 
издаде Запис на заповед по образец, в полза на Държавен фонд 
„Земеделие“ – Разплащателна агенция на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г., за сума в размер на 29 664,23 лв. (двадесет и девет 
хиляди, шестстотин шестдесет и четири лева и двадесет и три стотинки), 
платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане срока за 
изпълнение на инвестицията/дейностите, за обезпечаване на 110% от 
заявения размер на Искане за възстановяване на разходи за ДДС към 
искане за авансово плащане по проект „Създаване на морски 
образователен център, обновяване и оборудване на Народно читалище 
„Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“, Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-
10/06.04.2020 г., по процедура BG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 
2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване 
на синия потенциал“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 
г., съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно - процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна, допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за 
стартиране на дейностите. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Г-н Балабанов, прекъсвате. Извинявайте…. 
 
Венцислав СИВОВ 
Не се чува, г-н председател. ….. Не, не се чува… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Дали се чуваме, колеги? 
 
…. Сега да…. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Сега вече – да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще прочета отново относното по отношение на решението, за да дам 

възможност на всички да го чуете, ако е прекъснала връзката: „Допълнение 
и изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, 
които имат право на транспортни разходи от бюджета на община Варна за 
2020 г.“ в частта на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна.“ 
Колегата Христо Атанасов е дал заявка. Имате думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предложението е може 

би на следващата комисия когато се разглеждат подобни предложения, а 
имаше казус със служителите на Тубдиспансера, просто да се погледне  
дали е допустимо и за тях да бъдат издадени такива карти поради 
причината, че има проблем със възстановяването на разходите по 
пътуване. Това е моето изказване. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще разгледаме на следващи заседания темата.  
Не виждам други мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
430-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 34  от Постановление на 
Министерски съвет №381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г. и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД20022648ВН/24.11.2020 г.,  Общински съвет – 
Варна допълва и изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на 
Община Варна за 2020 г.“, приет с Решения №156-4(№4)/11.02.2020 г., 
раздел IX и  № 248-3(№6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна, в 
частта на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка „Освобождаване от заплащане на 

такса битови отпадъци за определен период от 2020 г., във връзка с 
COVID-19.“ Имате думата. Не виждам мнения и съображения. Режим на 
гласуване. 

 
431-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.1 от 
Наредба на  Общински съвет – Варна за определяне размера на местните 
такси и цени на услуги  на територията на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № МД20001442ВН-
001ВН/06.11.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава от заплащане 
на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и 
сметоизвозване за определен период от 2020г. задължените лица 
предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили 
стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот, на територията 
на Община Варна. Преустановяването на дейността за съответния период 
се удостоверява от лицата с  финансови и други документи, като например: 

- касови отчети от фискалните устройства за периода от 01.01.2020 г. 
до 13.03.2020 г., както и касови отчети от фискалните устройства за 
съответния период на преустановяване на дейността; 

- отчетни регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите 
(чл.124, ал.1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация по чл. 125, ал. 1 
от ЗДДС за периода от 01.01.2020 г. до 13.03.2020 г., както и отчетни 
регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите (чл. 124, ал. 1 
от ЗДДС) и съответната справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за 
съответния период на преустановяване на дейността; 

- рекапитулации на Фонд работна заплата за периода от 01.01.2020 г. 
до 13.03.2020 г., както и рекапитулации на Фонд работна заплата за 
съответния период на преустановяване на дейността; 

- справка за отработени дни, отпуски, отсъствия за периода от 
01.01.2020 г. до 13.03.2020 г., както и справка за отработени дни, отпуски, 
отсъствия за съответния период на преустановяване на дейността; 

- декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Служителят от общинската администрация (орган по приходите) има 

право да поиска допълнителни от изброените по-горе финансови и други 
документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на 
съответното предприятие. 

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

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка „Изменение на Наредбата за 

определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна“. Това, което колегата Ганев попита в 
началото на заседанието. Имате думата. Отрицателно становище на 
комисията по финанси има, колеги, тук само да кажа. Г-н Ганев, 
заповядайте. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Колеги, става дума, за кой ли път да го повдигнем като въпрос, че 

още на 21.09. сме входирали искане за отпадане таксата, която, ако имате 
нужда от служебна бележка за липса на задължения към Община Варна, 
заплаща всеки един от нас. Не е нормално като добър данъкоплатец, ако 
отидете да получите бележка, че нямате никакви задължения към 
Общината да ви вземе Общината чисто служебно, 3 лв. или 10 лв., ако 
решите, че имате нужда от тази услуга. Сумите, за които говорим недейте 
да си мислите, че са някакви колосални и отпадането на въпросната такса 
ще ощети бюджета – в кавички „ощети“ – по официални данни, дадени от 
г-н Пейчев за миналата година 2019, 14 791 лв. Това е чисто символично, 
Общината да каже добър данъкоплатец сте, всичко сте си платили, не 
нужно да ви взимаме 3 лв. или 10 лв. за това, че ще ви дадем служебна 
бележка. При положение, че НАП не събира въпросните такса има 
поредица от общини, които не събират въпросната такса, не е нормално 
Община и бюджета на Община Варна да не може да си позволи да се лиши 
от тези, на фона на всичко друго, което се харчи, нищожни средства. По 
отношение на становищата, които бяха изискани от общинската 
администрация искам да помоля /и аз помолих на няколко пъти и на най-
различни места и комисии/, но не получих отговор и включително и на 
комисия по финанси, г-н Пейчев, ако е тук в момента да даде ясно и 
категорично становище какво е становището на Община Варна, т.като 
подопечната му дирекция „Местни данъци“ е дала такъв отговор, че ако си 
направите за цел да го прочетете няма да разберете какво казват. Нито 
отказват, нито дават положително становище. На комисия по финанси, 
временно изпълняващия длъжността „директор на местни данъци“ 
отговаряше и обясняваше, че се дават въпросните документи безплатно, но 
само на общински и държавни учреждения. Повтарям, ние искаме да 
отпадне таксата за юридически лица и за частни лица, а не за общински и 
държавни учреждения. Това е отговора, беше и писмения, това беше 
отговора и на комисия по финанси. Нямаме категорично становище. Моля 
г-н Пейчев да отговори ясно и конкретно – ние сме против това нещо, 
което предлагате или ние сме „за“. За да има яснота и всеки един да чуе 
какво е становището на Общината, но в момента ние нямаме становище и 
ако се откаже да се даде този отговор извинявайте, но не е сериозно и е 



срамно за г-н Пейчев, че неговите подопечни издават такъв официален 
документ. Аз лично съм засрамен. Благодаря Ви и очаквам отговор от г-н 
Пейчев. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само във връзка, с което казахте по отношение на 

редица общини на територията на България, направих си труда да проверя 
в големите общини има такси – навсякъде. Всички големи, първите 5 
общини големи, навсякъде има такива такси. Колегата Георгиев има заявка 
за изказване. След това колегата Балачев ще дам възможност на г-н 
Пейчев, ако реши да отговори. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря, г-н председател. Важно е да допълним, че дирекция 

„Правна“ излезе със становище, че няма правна пречка тази такса да бъде 
премахната. Това е важно да се каже. Важно е колегите общински 
съветници да знаят също, че тази такса в момента е излишна. Това, че  
други общини не са я въвели не пречи Община Варна да стане пионер в 
това отношение и да подкрепи коректните данъкоплатци. Няма нищо лошо 
в това, в настоящата криза, хората, които са си платили съвестно, достойно 
всички задължения към Община Варна да получат една трохичка, ние не 
говорим за кой знае какво сериозн … каква сериозна облага, а именно, че 
хората, които са коректни данъкоплатци да си получат едно 
удостоверение, че не дължат… една хартийка, че не дължат никакви 
задължения към общината безплатно. Толкова ли е сложно при положение, 
че удостоверението по чл.87, което се издава от НАП също е безплатно, 
ако нямаш задължения към държавата. Толкова ли е сложно да го 
направим същото и във Варна и ако колегите сметнат, че тази нищожна 
облага към гражданите на Варна не трябва да бъде направена, просто нека 
си носят отговорността за гласуването. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Всички си носим отговорността от гласуванията, които 

правим, колега. Така, че няма нужда да го казвате по този начин. Колега 
Балачев, имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Тази дискусия, която се развива 

всъщност сега на тази сесия в… горе-долу в същите параметри беше 
развита и по време на комисията по финанси и бюджет. Нека да е ясно на 
всички уважаеми общински съветници следното – има становище на 
правно-нормативния отдел, в което казва, че няма пречка, няма законова 



пречка Общинският съвет да освободи гражданите на Варна от всякакъв 
вид местни данъци и такси. Това е вкратце мнението на това… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… само такси. Само такси, колега…, поправям Ви. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да. Така, същевременно имаме писмо от „Местни данъци“, където се 

казва следното и то е свързано с това, което имаме в АПК, че определени 
лица, за определени дейности, включително и физически и юридически 
лица, се освобождават от плащане на такива… на тази такса при 
получаване на въпросния документ, като там са защитени интересите на 
много групи граждани и на юридически лица. Законът, обаче, ги е изредил 
изрично кои освобождава, т.е. тези, които се налага да плащат въпросните 
тези 3 лв., те и затова сумата е 14 хиляди лева за цяла година, това са 
обикновено физически и юридически лица, които не са от категорията за 
детски ясли, училища или каквото и да било друго, където това е 
безплатно, а това са по отношение на инвестиционни намерения, където… 
участие в търгове и т.н., където се изисква включително представяне и на 
този документ. Така че въпросът е това, което ще развие най-вероятно и г-
н Пейчев, че дирекция „Местни данъци“ счита, че за тази категория лица 
остава и би следвало да остане тази такса, т.като тя ангажира определен 
човешки ресурс в Община Варна, който все пак прави необходимите 
проверки, издава необходимите документи и т.н. Кръгът от граждани, 
който е засегнат е изключително малък, така че въпрос на гласуване. В 
комисията - комисията не прие тази малка категория от граждани, която 
носи 14 хиляди лева на месец да бъде освободена, но прие, че всички 
останали, както и до момента, няма да заплащат такава такса, защото тя е 
„екслеге“, т.е по силата на закона това нещо се получава. Така че въпрос 
вече на лична преценка на Общинския съвет, който формално би могъл да 
отмени тези изисквания по отношение и на тази малка група инвеститори 
или участници в тръжни процедури, така че всякакъв друг коментар би бил 
повече, така… показване на това колко мислим за тези хора, а не за това 
кое е рационално, кое е….. /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… хора засягат, така че аз съм гласувал против и това е моето 

виждане, че тази група хора могат да си позволят да платят въпросните 3 
лв. По отношение на останалите – те са освободени от такси. Благодаря ви. 

 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма постъпили други заявки за изказвания. 

Минаваме към… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Реплика имам, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. Няма нищо в системата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Съжалявам, че не се е отбелязало. Две неща. Г-н Балачев, надявам се, 

че е просто лапсус от Ваша страна, а не е умишлено да подвеждате всички, 
които слушат в момента, не само общински съветници за сумата, която 
посочихте вие – не става дума за сума, аз Ви казах много ясно, не е сумата 
на месец 17 000, тя е на година. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не. На година е, колега явно… беше грешка на езика. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Аз затова казвам, надявам се, че е просто лапсус, но да го 

подчертаем, че става дума за една сума, която е на годишна база и другото: 
значи… много е жалко, че г-н Балачев, Вие си говорите от името на г-н 
Пейчев, даже го посочихте, цитирахте го него и ми развихте, значи в 
момента администрацията я крием под похлупак да не дава отговори и Вие 
като председател на финансова комисия говорите от името на 
администрацията или от кой? Не е ясно… Не, на мен ми е ясно, но не е 
коректно да го правите. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега ще дам възможност, колега Ганев. Момент. Момент, колеги. 

Давам възможност на г-н Пейчев в случай, че прецени да даде отговор 
относно становището, което е дала администрацията съответно дали го 
потвърждава, защото има писмено такова. Г-н Пейчев, заповядайте. Не Ви 
крия. Повярвайте ми. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, благодаря за така отделеното внимание относно моята особа. 
Няколко пъти бях цитиран от г-н Ганев. Благодаря за което. Аз мога да 
направя следния коментар – всички промени, които се извършват в 



нормативната уредба и които са ангажимент на администрацията, те 
произтичат от решенията на Общинския съвет, т.е. от гласа на общинските 
съветници. Така че, ако има някакво предложение от който и да е 
общински съветник моля без да ангажира други лица да си защити 
предложението достатъчно аргументирано, да го внесе, да убеди 
общинските съветници да го гласуват и нека с решението си Общинският 
съвет да вземе решение. Да не търси причини в някой друг, в 
администрацията, в служителите, в кметове, в зам.-кметове, а да търси 
причината в себе си, че не е убедил достатъчно аргументирано общинските 
съветници за вземане на решение. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Ганев, лично обяснение в рамките на минута най-

много. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Пейчев, явно нещо не се разбираме. Вие в момента и по-скоро 

Вашата подопечна дирекция „Местни данъци“ сте длъжни да дадете 
становище и това, което казвате…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Поправям Ви – не са длъжни. Не са длъжни. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Аха, не са длъжни… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имат възможност. Имат правна възможност да дадат. Правна 

възможност, но не и задължение. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Имат правна възможност да дадат и какво дадоха те като 

възможност, след като се възползваха? Какво казаха? Това повтарям от 
няколко дни и в момента пак казвам – „за“ или „против“. Нищо повече. Аз 
не оспорвам правото им да откажат въпросните 3 лв. да отпаднат, но да го 
кажат ясно и категорично. Г-н Пейчев в момента също бяга от този 
отговор. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не виждам спора тук за какво е, наистина… Становището на 

администрацията в случая няма абсолютно никакво значение. От значение 
са аргументите и мотивите на вносителя, както и аргументите и мотивите, 
които всички вие, които се изказвате, излагат. Това формира волята ни за 



гласуване. Дали администрацията ще даде, какво становище ще даде или 
дали няма да даде, това е нейна преценка. Просто не виждам защо го 
коментираме. Няма други заявки за изказване. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, мисля, че темата беше изчерпана от към дебат 

достатъчно аргументи дадохте, има в писменото предложение, пак казвам 
– коректно формулирано. В момента излизаме извън всякакви рамки, 
нали… Поискахте думата на г-н Пейчев, дадох възможност… 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нямам ли право да направя реплика към г-н Балачев? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама… Не, направете я репликата, пак казвам, ама… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре, ще бъда много кратък. Благодаря. Г-н Балачев, тези хора, тази 

мааааалка група от граждани и юридически лица, които се опитвате да 
неглижирате са активни субекти. Тези хора създават добавена стойност в 
този град. И ние сме призвани да направим така, че когато те са коректни 
данъкоплатци Общината да направи една малка отстъпка към тях като им 
осигури безплатно удостоверение за липса на задължения, каквото прави 
държавата. Затова призовавам колегите общински съветници да подкрепим 
това решение и да направим една макар и малка, един малък реверанс към 
активните граждани на Варна, които са коректни данъкоплатци, пак 
повтарям. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Режим на гласуване. 
Резултати от гласуването в системата „Контракс“: за – 24; против – 9; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 9. 
 
Има ли някой, който да не е успял да гласува? Не виждам и не чувам 

такива. Предложението за решение не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата точка от дневния ред. „Приемане на 

Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на 
Община Варна и приемане на цени на превозни документи.“ 



 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Г-н Балабанов, моля да ме извините. За протокола съм „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола Светлозар Чорбаджиев – „против“. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Балабанов, оспорваме гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вече дадох тази възможност. Никой не го оспори. Съжалявам, 

пропуснахте я.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Съжалявам. Имах проблем с връзката. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обявих резултата и никой не изяви…не оспори решението. Почнах 

да чета следващата точка от дневния ред. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Извинявайте г-н Балабанов, проблемът при мен е същият, да... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Какъв проблем има при Вас? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, аз чух 24 - „за“, 9 – „против“, 9 – „въздържали се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, като „против“ имаше още един глас на микрофон. Необходими са 

26 гласа. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Имах проблем с връзката. Разбирам, че спазвате процедурата, но в 

момента работим в някакви извратени условия през един компютър и през 
едно лаптопче. Много Ви моля нека да спазим етичността и да 
прегласуваме въпросното решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сте гласували, колега. Защо казвате, че имате проблем със 

системата. Вие сте гласували – „за“. 



Цончо ГАНЕВ 
Аз не казвам, че имам. Има други, които не са. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама никой до сега не е казал, че има проблем с гласуването. Всички 

са вътре в системата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Имали са проблем с това да… /н.р./, не че не са гласували. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, подлагам го отново на гласуване. Колеги, моля да не 

злоупотребявате с правата си. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
432-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.  2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси и по предложение от групата общински 
съветници от ПП „Възраждане“ в Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000563ВН/21.09.2020 г., Общински съвет – Варна изменение на т. 6  
от част II на чл. 67 от Наредбата за определянето администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна без 
такса за издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по 
Закона за местните данъци и такси. 

Решението не се приема. 
 
Резултати от гласуването: за – 22; против – 9; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 14, предложението не се приема.* 
 
Да чуя, кои не са успели да гласуват.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Мисля, че не успях да гласувам – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Марица Гърдева – „против“. Гласували сте. 
 
Людмила КОЛЕВА 
Людмила Колева – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Людмила Колева – „против“. Да, Вие не сте успели. 



Антоанета ЦВЕТКОВА 
Антоанета Цветкова – „против“. Не мога да видя и аз. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Антоанета Цветкова – „против“. Сега ще запишем и ще проверим в 

системата. Не сте гласувала, колега Цветкова. Други колеги? 
 
Мария ТОДОРОВА 
Г-н Балабанов, не виждам моя вот – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Тодорова – „за“. Отразяваме го. Станаха 23 гласа „за“. Кой 

каза „против“, последно? 
 
Йордан ПАВЛОВ 
Йордан Павлов – „против“. 
 
Мартин АНДОНОВ 
Мартин Андонов – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Йордан Павлов и Мартин Андонов – „против“. С 23 гласа – „за“, 

предложението за решение не се приема.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата точка, колеги. Предлагам ви да 

обсъдим Наредбата и цените заедно, след което ще ги подложа на отделно 
гласуване, както е в проектите за решения. Имате думата. Г-н Златев, 
заповядайте. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, само ще вметна, че по предното решение излезе 

точно разпечатка и не можем да кажем твърдо дали сте прав или не сте 
прав, т.като… или ние не сме прави, защото кворума не беше ясен. 
Благодаря.  

Продължавам по моята точка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мартин Златев „за“ сте гласувал. „За“ сте гласувал, колега Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Не можах да разбера дали ме чувате. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Чувам Ви, да. „За“ сте гласувал. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Не, аз говоря за общия кворум.  
Така, на 10.12 имаме входирано искане от нашата група относно 

цените. Групата на „БСП за България“ относно промени в цените за 
превозните, за превоз на пътници. Има голямо несъответствие в това, което 
ни се предлага и сега искам конкретно да уточним - в началото не минаха, 
не мина гласуването за отделяне на Наредбата от цени на превозните 
документи. Т.като правилно каза г-н Капитанов, че това е един комплексен 
документ – Наредба, цени и транспортна схема, ние сега ще разглеждаме, 
реално погледнато, два от тези компонента. Но въпреки всичко ние като 
цяло от нашата група нямаме претенции към Наредбата, т.като тази 
наредба регламентира и запазването на работа на контролните органи в 
контролите, които се пренасочват към ТАСРУД от „Градски транспорт“. 
Недоумение будеше сред всички нас как така още на 1.12 те бяха спуснати 
предизвестия за освобождаване при положение, че още тази наредба не е 
приета, т.е. да не перифразирам с други думи за рибата и тигана. Някои 
хора от групата на ГЕРБ ни обвиняват, че не четем документи, но явно те 
не четат, защото ако вземем следващия компонент, това за цените на 
превозните документи, ще видим, ще се изразя с думите на г-н Пейчо 
Пейчев, отново ще го спомена, че те не са вундеркинди, когато правят 
наредбата, не работят вундеркинди в Общината. Но толкова 
несъответствия има в тази наредба, само ще ви зачета едно… започвам с 
едно от тях: Издаване на абонаментна карта на преференциални цени на 
територията на град Варна – 15 лв. е за хора с от 71% до 90% увреждания, 
същата карта се предлага за 14 лв. в… от с. Тополи, когато се пътува. 
Промяната в методиката за пътуване по време, създава условия да се 
пътува на една цена за цялата общинска транспортна схема, което няма 
лошо въпреки, че оправданието, което беше на директора на ТАСРУД, че 
щели да се струпат много хора пред местата за купуване на билети и 
трябвало да има само една зона, а не за малък град като Варна, да бъдели 7 
зони, създава прецедент в това, че ние… създава прецедент в цените на 
картите за междуградските… за линиите, които са извън зоната на гр. 
Варна, т.е. в крайградските зони. Там цените на картите се запазват както 
са били преди и не създават условия за купуване на карти, а за закупуване 
на билети, т.е. да има струпване пак на местата за билети, което съобразно 
сегашната епидемична обстановка нали, създава постоянно пипане на 
апарата за закупуване на билети. Ще ви кажа най-фрапиращата… това е…, 
това е за месечната абонаментна карта до „Златни пясъци“. До „Златни 
пясъци“ цената и картата е 120 лв. при положение, че ще се пътува с един 
билет от 1 лв., електронен билет. Евентуално човек ще си купи за 1,50 ако 



иска да стигне до повече дестинации, т.като с прикачване може да стигне 
за час и половина при положение, че 40 мин. се пътува от начална до 
крайна спирка, 54 мин., извинявайте – може да стигне за 1,50 лв. може да 
стигне да стигне за час и половина до всички дестинации във Варна. Как 
тогава ще ми обясните, че един човек, пътувайки и 30 дена по два пъти, по 
час и половина, т.е. три часа, стоейки в автобуса му излиза цената 90 лв., 
ние искаме да предлагаме карта от 120 лв.? Ние искаме да предлагаме 
карти на всички, да ги закупуват, но те трябва да бъдат съобразени 
примерно с 80% от цената на която ще се пътува при двуразово пътуване в 
работно време или за целия месец. Тези карти, също така нереално се 
отразяват на цените на превозните документи за… на преференциалните 
цени за превозните… територии на хората с увреждания, т.като те са 
процент, в тези крайградски зони, от цената на картата. Т.като не ни е 
предложена друга методика и вие ако искате, управляващите, да се 
ангажирате с приемането на такава, такова ценообразуване, което ни 
предлагате след два-три месеца отново да го променим, ако не се продават 
карти, ние внесохме искане, с което нашата група предлага цените до 
тогава, цените на абонаментните карти и на електронния билет във Варна и 
в районите около Варна да бъде на една и съща цена. И искам отново да 
заявим - не политически да ни се обяснява, че ние сме против картите - ние 
сме затова да може „Градски транспорт“ да получи парите си, за да може 
да съществува. Благодаря ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Златев. Да разбирам предложението Ви е да не се 

приемат… така ли? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Не Ви чух, извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да не се приемат, да не се гласуват тези цени. Да останат старите. 

Така ли да разбирам. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Предложението ни е тези цени да се отложат с приемането, за да 

може да се направи по-обстойно обсъждане, т.като има фактически грешки 
в цените за превозните документи. Фактически грешки, текстови и 
финансови. Не може да ни накарате в момента… ние искаме да приемем 
наредбата и така както вие ни я зададохте, ние трябва да я отхвърлим, 
заради тези цени, които ни предлагате. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Пейчев поиска думата.  
Г-н Пейчев, искате ли думата? Видях, че се включихте. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, понеже няколко пъти се акцентира върху това, че има 
техническа грешка, моля да се прегледа добре текста, цената е за до 
„Тополи“ за една линия, в града е за няколко линии. Това е основанието за 
различието в цените до „Тополи“ и в града, за което акцентира, за тази 
техническа грешка, г-н Златев. Само това уточнение исках да направя. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз също не смятам, че това са технически грешки, 

които казахте, г-н Златев. Това са, това е предложението на 
администрацията по отношение на цените. Те не съставляват технически 
грешки, ако според вас са погрешно изчислени, е една друга тема, но това 
не са технически грешки. Г-н Балачев има думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз няма да влизам в подробен дебат, защото в понеделник мисля, че 

дебатирахме много усилено тази тема. Бих искал да кажа следното :преди 
малко когато утвърждавахме заема на „Градски транспорт“ бяхме 
обвинени в това, че едва ли не топлата вода излиза от нас и че ние сме 
виновни за това, че дружеството не било управлявано както трябва, не 
били взети спешни мерки и т.н. Аз казах на комисията и ще си позволя на 
уважаемите колеги да им кажа и сега – формирането на една цена по 
отношение на превозния документ, както сега е модерно да се казва или 
т.нар. билет, има няколко компонента в себе си. Първият компонент, който 
е това са действителните разходи, които прави изпълнителят на тази 
поръчка и те са калкулирани вътре в цената. Това са както по отношение 
на задълженията му към трети лица, така и по отношение на заплати и т.н., 
и т.н., и т.н. Към тях следва да добавим обществения интерес под формата 
на субсидии,  които отпуска държавата и Общината и накрая, което е 
много важно и дебело го подчертавам, има си стопански критерии. Не 
можем заради това, че „Градски транспорт“ е общинско предприятие и че 
една от основните му функции е да покрива всички точки на града, ние да 
го оставим без и за него стопанските закони, т.е. за формирането на цената, 
да не оказва влияние. Това не може да бъде така, уважаеми колеги. Затова 
казах, че тези цени, които са предложени – да, възможно е да има някакви 
луфтове, дали ще бъдат положителни или отрицателни, т.е. дефицитът ще 
надвиши приходите, или че те са недостатъчни за покриване на 
действителните разходи, вкл. и чрез субсидиите, това е нещо, което ще го 



видим в бъдеще време, но ние сменяме начина – от зониране отиваме на 
почасово с идеята от една страна да помогнем на гражданите, от друга 
страна все пак това предприятие, за което всички сте единодушни, че 
трябва да се вземат мерки и то да се изправи на крака, трябва също да 
получи своите стопански дивиденти. Затова казвам, че така предложената 
наредба, дали ще я променим след 6 месеца, това ще ни покаже времето, 
бъдещето и т.н. Що се отнася до основната част, в едно съм съгласен с 
господин Златев и го уважавам като специалист. Вярно е, че билетите в 
автобусите трябва да станат „табу“, т.е. не трябва…Това трябва да го 
правят случайни хора, които имат инцидентно пътуване с билет. Това 
трябва да го правят туристи и т.н. Гражданите на Варна трябва да минат на 
електронните карти – дали ще бъде със зареждане по 10 лв. или по 20 лв., 
каквото предложение имаше, със съответните отстъпки там, че вместо 10 
часа ще бъдат 11 часа и т.н., ние трябва да стимулираме именно тези карти. 
Що се отнася до другите карти, които, доколкото си спомням цифрата 865 
или нещо подобно беше за цялата тази година, което очевидно, че не 
представлява голям ресурс и не е панацеята на ценообразуването - да, 
карти ще ползват тези, които дали ще ходи три пъти до „Златни пясъци“, 
или пет пъти ходи, или има някаква друга дейност, или пък ползва други 
линии с карти и му е по-изгодно, защото ги ползва по-често. Картата е 
възможност. Ние трябва да стимулираме електронните карти със 
зареждане в тях на средства, които да акумулират почасовото таксуване в 
градския транспорт. И мисля, че това, което е предложено и като наредба 
за реда и условията за организиране на градския транспорт - да, сигурно 
има някакви кусури, защото да не припомням, че си говорехме и за 
кучешките лайна в конкретния случай. Но така или иначе ние се опитваме 
да обхванем всичко, което е възможно. Ако имаме някакви пропуски, няма 
пречка същият този Общински съвет след 6 месеца или след 1 година да 
направи съответните корекции. Затова аз апелирам към колегите да 
проявим разум, да защитим интересите на гражданите, за защитим 
интересите на търговското дружество и да гласуваме и наредбата, и 
съответно втората част на наредбата, а именно ценовата листа относно 
превозните документи във вида, в който ни се предлагат. Нека да 
стартираме новата година с тази система, ще имаме възможност във всеки 
един момент да я коригираме. Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, даже Ви допълвам, че не след 6 месеца, а може още 

примерно през месец януари, ако са необходими някакви корекции, те да 
бъдат направени, тъй като, както каза многократно и г-н Пейчев, по 
отношение на цените не се спазва нормативната разпоредба на Закона за 
нормативните актове и не се провежда цялата процедура по изменение на 
наредба. Г-жа Николова има думата за реплика към г-н Златев.  



Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балачев.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами добре, към г-н Балачев. Тук излиза г-н Златев.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Да, благодаря! Искам да припомня на г-н Балачев, както и на всички 

колеги, че членовете на комисията по транспорт миналата, не в началото 
на тази година, февруари месец, искаха свикване на извънредна комисия. 
Беше подадено коректно такова предложение и такава комисия не беше 
свикана. След това беше свикана и беше отложена. И такава комисия 
фактически се състоя едва след гласуваното предложение за подкрепа на 
„Градски транспорт“ на сесията на 16-ти април, а комисията се състоя след 
това, за да уточняваме какво е финансовото състояние на „Градски 
транспорт“. Аз и въобще нашата група от „Демократична България“ 
смятаме, че наредбата – ценовата й част, както и съответно транспортната 
схема, са едно цяло. Не можем да очакваме от гражданите на Варна да 
започнат да си закупуват карти предвид, че те не знаят впоследствие 
транспортната схема, която ще се гласува, дали ще е достатъчно практична 
за тях. Това, което в момента се предлага като транспортна схема, е 
ужасяващо, а че говорим за някакво пътуване от час и половина в някакви 
посоки, за сменяне на 3-4 автобуса, е просто потресаващо. Колеги, за два 
часа се стига до Търново.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отклонявате се от темата, колега. Не е темата транспортната схема.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Да, темата е обща за мен, както и за моите колеги, защото, ако 

гражданите на Варна ще трябва да си купуват карти, те трябва да са наясно 
какво ще ползват, защото наредбата и финансовата й част са едно, обаче 
транспортната схема, която ние трябва да гласуваме и гражданите на 
Варна трябва да ползват, трябва да е достатъчно ясна и съответно 
ефективна. Защото хората няма да ползват градски транспорт, а отново ще 
се метнат на своите автомобили, защото никой от тях няма да желае да 
пътува в една посока час и половина. Нали така, колеги? Вие бихте ли 
сменили три автобуса, за да стигнете до дестинацията, която желаете?  
Едва ли някой от Вас би се възползвал от такъв градски транспорт, който 
ще му отнеме толкова много време. Така че моят апел е към момента да не 
се гласува това, защото трите компонента… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече времето, само да Ви кажа. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Довършвам, г-н Балабанов. Трите компонента са: транспортна схема, 

наредба и финансова част. Те са неразделно цяло за нас. Благодаря!  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Преди да дам думата на г-н Капитанов, ще кажа - да, 

отново ще кажа, че ще имат някаква функционална свързаност, но няма 
нищо общо закупуването на карти с новата транспортна схема и дали 
хората ще се ориентират да си купуват карти. Те не си купуват карти за по 
една година, те си купуват карти за 1 месец, например, или за определен 
брой пътувания, например. Транспортната схема, ако се проточат 
обсъжданията и има много нови предложения и т.н., приемането й би 
могло да се случи след 6 месеца. Това не означава, че не трябва да се 
въведе по-строг контрол. Това не означава, че не трябва да се въведат 
електронни карти и т.н. Ето това е разграничаването пък между тези 
няколко документа, които Вие смятате, че са неразделно, неразделно 
свързани. Благодаря! Г-н Капитанов.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Имам реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика към кого, г-н Златев.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Към г-н Балачев имах реплика и го подадох много рано.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами не излиза при мен. Имам единствено реплика от г-жа Николова. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
При мен излиза, че сте я приели и я подавам за втори път.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, заповядайте за реплика.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Така, много се радвам, че започнахме да стопляме ледовете с г-н 

Балачев и започна дори да ме хвали, което е учудващо, но… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество, колега. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Искам още веднъж да заявя едно. Ние не сме против наредбата, не 

сме против превозните документи. Ще вляза малко, ще се отклоня, г-н 
Балабанов. Цените на превозните документи могат да се отложат. Имаме 
действаща цена и действащ документ, с който, може би сте запознати или 
не го знаете, от минали години – от 2008-ма г., от 2007-ма дори, това е 
Приложение 1 към Договора за превоз на пътници на „Градски транспорт“, 
където са описани абсолютно всички цени в транспортната схема. Така че 
имаме документ, на който ние можем да се основаваме и да караме така 
доста дълго време. Единственият проблем е в наредбата… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, това имах предвид. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
… че няма как да назначим контролите в „Градски транспорт“, както 

Вие вече го планирахте. Но още веднъж заявяваме с колегите, когато сме 
говорили – няма как да приемаме едни цени на абонаментни карти, които 
ще са в пълен разрез с това, което ние искаме да направим, т.е. да 
продаваме повече карти. Цените не отговарят за извънградските линии на 
тези цени, които са заложени в момента, и няма как вие да продавате 
карти. Ако януари или февруари месец направим един отчет, ще видите, че 
от „Златните“ никой няма да си е купил карта за 120 лв. Никой не стои, г-н 
Балачев, 6 часа, за да пътува 3 пъти до „Златни“-те. Нали трябва да се 
върне, по час и половина… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ама г-н Златев, аз се извинявам, че Ви прекъснах. Нищо не пречи 

след 1 седмица…Г-н Златев, извинявам се… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ  
Няма как да се приеме неистински документ, който няма да даде 

добро за „Градски транспорт“, няма да донесе приходи. Как ще ми 
обясните от 1 януари, ако трябва да минем на билет да се плаща на 
километър, как ще се захранва „Градски транспорт“ със  средства - изцяло 
от общинския бюджет или от приходите, които ще се натрупат през 
ТАСРУД. Благодаря! 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Златев, няма пречка, отново Ви казвам, още в началото на месец 

януари да входирате конкретни предложения, финансово обосновани, 
както казвате, нали, за промяна на цените. Вие говорите така, все едно, че 
тия цени се приемат во веки веков в момента и те ще могат да бъдат 
променени след 5 години, примерно, или след 6 месеца. Аз Ви казвам, че 
можете да внесете предложение още на 1-ви януари. Можете още утре да 
внесете предложение и след като влезе в сила решението.   

 
Стела НИКОЛОВА  
Извинявайте, въпросът на г-н Златев е резонен. Ако може някой да 

отговори как ще се финансира „Градски транспорт“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Нека да дадем възможност на г-н Пейчев. Заповядайте, г-н Пейчев!  
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, едно и също се повтаря, аз вече няколко пъти имах възможност 
да отговарям. За да отговоря по по-различен начин, ще Ви отговоря с 3-4 
цифри, ако разрешите, разбира се. Общият обем на картите за 2019 г. по 
крайградските линии е в размер, това говоря карти и билети, 18 000 лв. 
годишен размер. Това представлява 0,2% от общия обем билети и карти, 
които се продават в „Градски транспорт“. Нали разбирате, че 0,2% са 
изключително така минимална сума, която може да повлияе върху 
цялостната политика за продажба на билети и карти. За „Златни пясъци“ 
няколко пъти се повтаря 120 лв., 120 лв. Общият обем карти, който се 
продава през 2019 г. за „Златни пясъци“, е 96 бр. карти. И тия карти се 
купуват от хотелите или от предприятието, от фирмата „Златни пясъци“. 
Така че доста безсмислено е да влизаме в чак такива детайли кое е удачно, 
кое не е удачно. Мисля, че това, което е направено и е предложено, е 
обсъждано така достатъчно детайлно. Мисля, че с приемането на 
наредбата и с цените на билетите и картите всеки от общинските 
съветници ще даде своя…, със своя глас ще подкрепи модернизацията и 
европейската перспектива на „Градски транспорт“ и на Варна като цяло. 
Който не желае, просто ще останем на този вариант – кондукторите, 
билетчетата по 1 лв. и така... Във Вас е решението, уважаеми дами и 
господа. Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Г-н Капитанов, имате думата. Последната заявка за 

изказване беше от Ваша страна.  
 



Николай КАПИТАНОВ 
Да, благодаря, г-н Балабанов. За съжаление, продължава да се набива 

в мен едно такова усещане, че общината и тези, които са подготвили 
самите проекти, не могат да разберат факта, че в случая има коренно 
различна принципна разлика между подхода в единия и в другия случай и 
всяка една стъпка трябва да бъде много внимателно премерена. Това е, как 
да Ви кажа, да започнете все едно в момента да обърнете мерни единици 
от килограми да ги обърнете в милилитри и да продължавате да си 
плащате в килограми. Това ще доведе до много сериозна каша и искам да 
Ви кажа, че самото твърдение на г-н Пейчев, всъщност той току-що го 
потвърди, когато в коментар на г-н Златев, той обърна внимание, че 
картите били за различни линии в града. Добре де, но новата концепция тя 
не третира линии, тя третира време. Т.е. освен всичко останало той пък в 
един момент споменава, че тези линии са маловажни, картите 
междуградските са маловажни, те не са кой знае какво, така че няма кой 
знае какво да ги обсъждаме. Да де, но на нас като общински съветници 
това ни дава информацията, че темата не е разгледана в дълбочина, че не 
са взети съответните съображения, за да бъде подходено така, че новата 
схема да отговаря на очакванията и изискванията на гражданите. Не мисля, 
че някой тук сред нас е против промяната на тази схема, но всеки пореден 
коментар от страна на управляващите на практика ни води в посока на 
някакъв хаос. Ние не сме убедени, че това ще се случи по правилния 
начин. Това е едно. И искам да обърна внимание на коментара също на г-н 
Балачев, че това е търговскo дружество. Разбира се, той винаги вкарва и 
един коментар за популизъм, който странно защо никога не го обръща към 
себе си. Но специално за популизма, между другото, искам да обърна 
внимание. Фактът, че говорим за цена на билет от 1 лв. при себестойност 
според „Градски транспорт“ около 1,60 лв., това автоматично означава, че 
ние отдавна вече сме навлезли, сме нагазили много сериозно в сферата на 
популизма, но това е друга тема на разговор. Чисто търговски искам да 
обърна внимание, че облекчаването на гражданите и даването на 
преференции на този тип закупуване на билети и карти, които им създават 
по-голямо удобство и по някакъв начин ги издърпва в посока да ползват 
градски транспорт, всъщност ще работи в полза по-добро състояние на 
„Градски транспорт“. И моето предложение конкретно беше точно в тази 
посока, то беше предвидено да привлече повече млади хора, вместо да се 
качват да пилят гуми някъде по кръговите – независимо дали са наклонени, 
или пък яйцевидни, те да ползват градския транспорт и спокойно да 
пътуват в целия град. В случая обаче за мен по-големият проблем 
всъщност е някак си е неразбирането, че тази голяма принципна промяна – 
от един принцип на таксуване на гражданите в друга посока - всъщност не 
се взима достатъчно сериозно, това го виждаме и чуваме в думите на 
общинската администрация, което означава, че ние би трябвало да 



обърнем повече внимание на въпроса, преди да го гласуваме и съответно 
да задължим гражданите да ползват тази наредба. Надявам се в момента да 
бъде отложена тази точка, защото тя наистина има нужда от повече 
внимание. Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря! За трети път повтарям, че няма пречка нито наредбата, 

нито цените да бъдат променяни в течение на времето и т.н.. Дори и, както 
казахте, в случай че бъде приета транспортната схема на по-късен етап и тя 
бъде нещо коренно по-различна, да се направят и коренни промени в 
ценова политика или в наредбата. Г-жо Николова, изказване, въпреки че 
направихте вече такова. Заповядайте! 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Г-н председател, аз имам процедурно предложение.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Ако може, г-н Балачев след мен да се 

изкаже.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ще Ви дам възможност, г-н Балачев, след малко.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Тъй като стана въпрос за това, че г-н Пейчев се изказа колко малко 

карти са закупени във връзка с транспорта за „Златни пясъци“, но 
всъщност новата идея е да се ползват максимално много брой карти. За да 
стимулираме този процес, както и да стимулираме и гражданите на Варна 
да използват градски транспорт изобщо, както и да стимулираме 
опазването на климата, климатичните промени, програми, които ние 
гласуваме тук във връзка с опазването на околната среда, тогава ние не 
трябва да казваме на хората – ама ние сега ще ви гласуваме нещо, което ще 
променим след два месеца отново, ако не се получи. Т.е. ние трябва да сме 
наясно какво гласуваме и ако в крайна сметка не сме толкова уверени в 
резултата, по-добре да го отложим във времето, отколкото да гласуваме 
нещо, което ще променим след 2 месеца. Това е моето мнение и аз смятам, 
че ние като общински съветници би трябвало да обсъдим нещата и да 
разгледаме всичко в цялост, защото транспортната схема на града 
всъщност предполага колко изобщо ще бъде ползван градски транспорт. 
Защото ние не можем да принудим хората да си купуват карти само на 
базата на това – приемането на една наредба и нейната финансова част. Те 
ще се интересуват и по какъв начин ще се придвижват и колко време ще 
им коства това, защото към момента градски транспорт би могло да се 



каже всичко друго за него, само не и че е ефективен. Говоря като 
гражданин, който го ползва. Не знам колко Вие ползвате градски 
транспорт, защото моите наблюдения са, че мнозинството от общинските 
съветници се придвижват със собствени автомобили, но аз ползвам 
градски транспорт. И това, което мога да Ви кажа е, че градски транспорт е 
неефективен, бавен и изключително нарядко са автобусите, които трябва 
да ползват гражданите. А предвид че в момента и ученици, и пенсионери 
общо-взето са затворени вкъщи, ние няма как да стимулираме гражданите 
да ползват градски транспорт предвид това, което им предлагаме в 
момента. Още повече, че ние не сме сигурни, че това, което приемаме, ще 
заработи. Така че смятам, че би могло да се отложи това решение, във 
връзка с това да се направи достатъчно добър анализ и с транспортната 
схема, и с възможността градски транспорт наистина да стане 
привлекателен за гражданите на Варна. Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Надявам се да се чуваме. Имаме проблем със системата малко.  
Преди да дам думата на г-н Балачев, ще кажа само няколко неща, тъй 

като тук се поговори за увереност, за сигурност и т.н. По отношение на 
сигурността - никой от нас, който и да било би могъл да каже на 100 %, че 
е сигурно, нали че няма да се налагат промени и т.н. По отношение на 
увереността, г-жо Николова, аз смятам, че внасяйки това предложение, 
администрацията на кмета е проявила достатъчно увереност, нали че то ще 
проработи. Това не е предложение направено устно, на коляно, в комисия, 
нали че да коментираме, че нямало увереност. Увереност има. А времето 
ще покаже доколко тази увереност е била на 100 % сигурна. Няма как да го 
разберем каквото и предложение да внесете. Г-н Балачев, имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, аз ще бъда съвсем кратък. Считам че започваме 

няколко пъти да се повтаряме, говорим едно и също. Според мен и 
представляваната от мен група има два подхода към решаване на въпроса с 
предложението за решение на…, която комисията гласува, мисля че почти 
единодушно. А именно, дали сме готови да сложим ново начало на 
организацията на градския транспорт във Варна със смяна на зоните с 
часово време, с модернизация. Да не повтарям Пейчев, защото ще го 
направим много велик днес. Или… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Дайте по същество. 
 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Или ще приемем предложението този въпрос от 2007 г. да го 

отложим още няколко години, пък може би 2030-та някой, някъде ще 
реши, че билетът от един лев е не е целесъобразен и т.н. и т.н. В края на 
краищата в тежест на всеки един общински съветник е да реши дали да 
дадем старт на ново начало или да заложим на старото. Така че аз 
предлагам да прекратим дебатите и да……  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Има заявка последна за изказване от страна на Рюян 

Ризов, след което ще подложа процедурата на гласуване, която направихте. 
Г-н Ризов, имате думата. Прекъсвате малко. 

 
Рюян РИЗОВ 
…….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Прекъсвате малко. 
 
Рюян РИЗОВ 
…….. /н.р./ 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Нищо не се чува! 
 
Рюян РИЗОВ 
…….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не се чува. Имате изпратени доколкото разбирам инструкции как да 

си отстраните проблема със звука. Дали сте ги погледнали? От вчера. Ами, 
не, прекъсвате много. Просто не можем да Ви чуем. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Колега, включете и изключете микрофона. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не мисля, че така ще се получи, но пробвайте. Чува се насечено. То 

вече има направено такова предложение. Подлагам на гласуване 
процедурата на колегата Балачев. Режим на гласуване. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Процедура ли подлагаме на гласуване или по същество? 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Процедурата. Процедурата. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Обявете процедурата още веднъж, защото от това прекъсване и тези 

приказки, нищо не се разбира. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Накъсването явно е при Вас. Аз мисля, че се чува нормално. 

Процедура на гласуване, колеги. Сега ще обявя, тъй като явно една част от 
колегите не са успели. Отменям това гласуване. Пускам ново. 

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
„за“ 
 
Йорданка ПРОДАНОВА 
„за“ 
 
Стоян ПОПОВ 
„за“ 
 
Мартин АНДОНОВ 
„за“ 
 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 6; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 
 
За протокола:  Антоанета Цветкова – „за“, Йорданка Проданова – 

„за“, Стоян Попов – „за“, Мартин Андонов – „за“. 30 гласа „за“ до тук, 
процедурата се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Пускам гласуване по същество. За тези, които не успяват да гласуват 

във връзка с дългия дебат, който се проведе – излезте и влезте в системата 
на „Контракс“.  

За протокола: Светлозар Чорбаджиев „въздържал се“. 
Гласуваме по същество, колеги. Новото предложение. По същество 

предложението, което изчетох в началото. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Предложението на комисията ли четете, г-н председател? 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. На комисията, което изчетох в началото. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добре, благодаря Ви. 
 
Мартин АНДОНОВ 
„за“ 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
„за“ 
 
Велин СТОЯНОВ 
За протокола: „въздържал се“ 
 
Резултати от гласуването: за – 20; против –11;  въздържали се – 

11; отсъстващи – 9.* 
 
Христо АТАНАСОВ  
Г-н председател оспорвам гласуването, тука не можахме да 

гласуваме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има оспорване на гласуването от Христо Атанасов. Колеги, моля ви 

преди да пусна гласуването влезте и излезте от системата на „Контракс“. 
Излезте и влезте по-скоро. 30 секунди, след което обявявам гласуване. 
Колеги, режим на гласуване. 

 
Мартин АНДОНОВ 
Мартин Андонов за протокола “за“. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Антоанета Цветкова „за“. Влязох и излязох, пак е същото. 
 
Велин СТОЯНОВ  
Велин Стоянов „въздържал се“. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Д-р Маринова „за“. Чува ли се? 
 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 11; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 10.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Велин Стоянов за протокола - „въздържал се“, Лидия Маринова за 

протокола „за“. Колеги, с 22 гласа „за“, извинявам се, 23 гласа „за“, 
предложението се приема. Мнозинството е обикновено, от присъстващите. 
Повтарям 23 гласа „за“. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Оспорвам гласуването, защото тука се получават нотки на съмнение 

относно правилността на гласуването на колегите, които още преди да 
бъде изчетен резултата, започват Мартин Андонов, Антоанета и другите 
там, да казват за, за, за и т.н. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако не им се е включило гласуване, колега Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Колега, оспорих го гласуването, тъй че искам там да си включат 

всичките неща… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как някои да успеят да си включат всичките неща, сега когато 

вашите колеги от групата гласуваха на микрофон как така не оспорваха 
гласуването и не поискахте тогава да се включат всички колеги в 
системата. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Винаги след завършване на гласуването, а нашите колеги, които  не 

са успели да гласуват, казват „за“, „против“ или „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това няма никакво значение.  Като не им е излязло полето да 

гласуват „за“, „против“ или „въздържал се“, просто колегите са го обявили. 
Аз ще го подложа отново на гласуване, но нека все пак някаква коректност. 

Режим на гласуване по отношение на Наредбата отново. Тези, които 
не успяват да гласуват ще помоля да ме изчакват да обявя резултата от 
„Контракс“, тогава на микрофон да казват как са гласували. Режим на 
гласуване. За да няма нотки на съмнение.  

433-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административно – 
процесуалния кодекс и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20016337ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба 
за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община 



Варна, приета с решение № 2080-9/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна и приема Наредба за реда и условията за пътуване в 
обществения транспорт на Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването от системата „Контракс“:  за – 23; против – 

12, момент госпожо Цветкова, казах преди малко нещо, моля да изчакате. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Добре, извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 12; въздържали се – 8; 

отсъстващи - 8, предложението за решение се приема.* 
 
Това е по системата Контракс, слушам сега кой не е успял да гласува 

и как отразява своя вот? 
 
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, други колеги има ли които 

не са успели да гласуват през системата „Контракс“? Велин Стоянов – 
„въздържал се“. Така изчаквам да ми кажат окончателния резултат. 
Щериана Иванова – „въздържал се“. 

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 12; въздържали се – 9; 

предложението за решение се приема. С 24 на 21 – мнозинство от 
присъстващите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващото гласуване, което касае цените на 

превозните документи, от същата точка. Отново пускам, през системата 
Контракс, който не е успял, нека да ме изчака да обявя резултата, след 
което ще дам възможност за гласуване да си отрази вота на микрофон. 
Режим на гласуване.  

 
434-2. На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и 
условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна 
определя Цени на превозните документи, както следва: 

 

I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА 
БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН 
ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ: 



1.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ 
60 минути – 1,00 лв. 
90 минути – 1,50 лв. 
120 минути – 1,80 лв. 
Целодневен –4,00 лв. 
2. Електронен билет за пътуване  
60 минути – 1,00 лв. 
90 минути – 1,50 лв. 
120 минути – 1,80 лв. 
Целодневен – 4,00 лв. 
3.  Извънреден билет за пътуване (системен бон) 
60 минути – 1,00 лв. 
90 минути   - 1,50 лв. 
120 минути  - 1,80 лв. 
Целодневен – 4,00 лв.  
4. Билет за нередовен пътник: 
60 минути –  30,00 лв. 
5. Електронна предплатена карта за пътуване  
10 лева  -  11 часа времепътуване  
*/1 пътуване  бонус/ Картата може да се зарежда с различна сума. На 

всеки 10,00 лв. се получава 1 пътуване в рамките на 1 час бонус. 
6. Електронна абонаментна карта – Свободна; 
1 линия/ 1 месец – 35,00 лв.  
Всички линии/ 1 месец – 50,00 лв.  
7. Изгубена/ повредена  от пътника електронна карта - 2,00 лв. 
8. Дефектна карта – подновява се без допълнително заплащане; 
 

II. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ: 
А. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване с обществения градски 

транспорт на територията на град Варна, съгласно границите по 
Общия устройствен план по редовна тарифа  

1. Месечна абонаментна карта за една линия – 35 лв.; 
2. Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв.; 
3. Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв.; 
4. Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв.; 
5. Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв.; 
6. Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв.; 
7. Годишна абонамента карта за всички линии – 520 лв. 
Б. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване с обществения 

транспорт по крайградските автобусни линии от транспортната схема 
на община Варна, по съответното направление по редовна тарифа: 

1. Гр. Варна – с.Тополи: 
1.1. Месечна абонаментна карта – 48 лв.; 



1.2. Тримесечна абонаментна карта – 129 лв.; 
1.3. Шестмесечна абонаментна карта – 258 лв. 
1.4. Годишна абонаментна карта – 516 лв. 
2. Гр. Варна – с. Константиново: 
2.1. Месечна абонаментна карта – 64 лв.; 
2.2. Тримесечна абонаментна карта – 177 лв.; 
2.3. Шестмесечна абонаментна карта – 354 лв. 
2.4. Годишна абонаментна карта – 708 лв. 
3. Гр. Варна – с. Казашко: 
3.1. Месечна абонаментна карта – 56 лв.; 
3.2. Тримесечна абонаментна карта – 153 лв.; 
3.3. Шестмесечна абонаментна карта – 306 лв. 
3.4. Годишна абонаментна карта – 612 лв. 
4. Гр. Варна – с. Звездица и Гр. Варна – с. Каменар: 
4.1. Месечна абонаментна карта – 52 лв.; 
4.2. Тримесечна абонаментна карта – 141 лв.; 
4.3. Шестмесечна абонаментна карта – 282 лв. 
4.4. Годишна абонаментна карта – 564 лв. 
5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“: 
5.1. Месечна абонаментна карта – 120 лв.; 
5.2. Тримесечна абонаментна карта – 345 лв.; 
5.3. Шестмесечна абонаментна карта – 690 лв. 
5.4. Годишна абонаментна карта – 1380 лв. 
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/ 
6.1. Месечна абонаментна карта – 84 лв.; 
6.2. Тримесечна абонаментна карта – 237 лв.; 
6.3. Шестмесечна абонаментна карта – 474 лв. 
6.4. Годишна абонаментна карта – 948 лв. 
7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“ 
7.1. Месечна абонаментна карта – 80 лв.; 
7.2. Тримесечна абонаментна карта – 225 лв.; 
7.3. Шестмесечна абонаментна карта – 450 лв. 
7.4. Годишна абонаментна карта – 900 лв. 
 

III. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ 
А. За издаване на една абонаментна карта на преференциални 

цени на територията на град Варна съгласно определените граници по 
Общия устройствен план: 

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 
територията на град Варна – 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия; 

2. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 



територията на град Варна – 8 лв. месечно за всички вътрешноградски 
линии; 

3. Учащи се в учебни заведения в гр. Варна – заплащат 15 лв. 
месечно за абонаментна карта за всички линии в чертите на града; 

4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта за 
всички линии месечно – 25 лв.; 

5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % - заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта за 
всички линии месечно – 15 лв.; 

6. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта за всички линии месечно – 8 лв.; 

7. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта 
за всички линии месечно – 15 лв.; 

8. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии 
месечно, която включва и правото на пътуване на един придружител, 
заедно с лицето с увреждане. 

 

Б. За издаване на една месечна абонаментна карта на 
преференциални цени за пътуване с обществения транспорт по 
крайградските автобусни линии от транспортната схема на община 
Варна, по съответното направление на преференциални цени, както 
следва: 

1. Гр. Варна – с. Тополи: 
1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 
територията на град Варна – 5 лв.; 

1.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
1.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 24 
лв.; 

1.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 14 
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лв.; 
1.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 8 лв.; 

1.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
14 лв.; 

1.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

2. Гр. Варна – с. Константиново: 
2.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

2.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
2.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 32 
лв.; 

2.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 19 
лв.; 

2.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 10 лв.; 

2.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
19 лв.; 

2.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

3. Гр. Варна – с. Казашко: 
3.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

3.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
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3.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 28 
лв.; 

3.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17 
лв.; 

3.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 9 лв.; 

3.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
17 лв.; 

3.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

4. Гр. Варна – с. Звездица и гр. Варна – с. Каменар: 
4.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

4.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
4.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 26 
лв.; 

4.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 16 
лв.; 

4.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 8 лв.; 

4.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
16 лв.; 

4.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
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имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“: 
5.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

5.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
5.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 60 
лв.; 

5.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 36 
лв.; 

5.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 19 лв.; 

5.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
36 лв.; 

5.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/ 
6.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

6.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
6.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 42 
лв.; 

6.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 25 
лв.; 

6.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
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абонаментна карта – 13 лв.; 
6.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
25 лв.; 

6.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“ 
7.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

7.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
7.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 40 
лв.; 

7.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 24 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17 
лв.; 

7.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 13 лв.; 

7.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
24 лв.; 

7.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

Граждани, изгубили/повредили персонализирана картата за 
пътуване на преференциални цени, заплащат за издаването на 
дубликат -  цена в размер на 7,00 лв. 

IV. БИЛЕТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, издадени по реда на 
Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 
– 1,00 лв. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
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значителна или трудно поправима вреда, с оглед необходимостта от 
незабавно регламентиране на обществените отношения, свързани с 
определяне и администриране на цените на превозните документи, 
осигуряване на непрекъсваемост на процеса по изпълнение на транспортно 
обслужване на територията на община Варна и обезпечаване на високия 
обществен интерес. 

 
Резултати от гласуването: за – 21; против – 10; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 11.* 
 
Това е по системата „Контракс“. 
 
Имате думата за тези, които не са успели да гласуват. 
 
Щериана ИВАНОВА 
„въздържал се“ 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
„за“ 
 
Йордан ПАВЛОВ 
„за“ 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
„за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Аз не съм сигурна дали  е отразен моя вот. Мисля, че гласувах, но не 

съм сигурна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Антоанета Цветкова е гласувала. Мария Тодорова… момент… 

Мария Тодорова не е гласувала. Слушам вота Ви. 
 
Мария ТОДОРОВА 
„против“ 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Чухме Ви, да. Обявявам окончателния резултат: Резултати от 

гласуването: за – 24; против – 11; въздържали се – 10 - предложението за 
решение се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминавам към следваща точка (17): Приемане на мерки за 

подпомагане на засегнатите лица от противоепидемичните мерки, 
въведени със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването във връзка с пандемията от COVID-19.  

Имате думата, колеги. Материалите са при вас. Положително 
становище на комисия по финанси. Не виждам мнения и съображения. 
Режим на гласуване. 

 
435-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от 
Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. от Наредба на Общински 
съвет - Варна за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна, във връзка със Заповед 
№ РД-01- 677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на 
Република България и въведените с нея временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България, считано от 23:30 часа на 
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и по предложение от групата общински 
съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000696ВН/30.11.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава от 
заплащане на местни такси за ползване на детски ясли и детски 
градини задължените лица за срока на въведените 
противоепидемични мерки, а именно: от 28.11.2020 до 21.12.2020 г. 

На лицата заплатили месечна такса за горепосочения период, същата 
ще бъде  прехвърлена за месеца, през който се възстанови работата на 
детските заведения. 

435-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка със 
Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на 
Република България и въведените с нея временни противоепидемични 
мерки на територията на Република България, считано от 23:30 часа на 
27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и по предложение от групата общински 
съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000696ВН/30.11.2020 г., Общински съвет - Варна освобождава от 
заплащане на такси, наеми и цени на услуги обектите по чл. 72 от 
Закона за местните данъци и такси, по чл. 56 и §17 от Закона за 
устройството на територията, цена на услугата сметоизвозване и обектите 



нежилищна общинска собственост, които попадат в обхвата на Заповед № 
РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и са 
преустановили дейност, за срока от 28.11.2020 до 21.12.2020 г. 

На юридическите и физическите лица, които са заплатили местните 
такси, наеми и цени на услуги  по договори и обезщетения с Община 
Варна за този период, сумата ще бъде приспадната от следващите 
плащания. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към точка (18) „Вземане на решение за отпускане на 

еднократни финансови средства за нуждите на „Специализирана болница 
за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 
Имате думата. Тук имаме допълнение от страна на комисията по финанси – 
във възнагражденията да не се включват тези на ръководното тяло - така 
беше формулирано на комисията по финанси.  

Христо Атанасов иска думата. Заповядайте, колега. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Просто искам някой да 

ми каже как ще стане това, дори и в решение да го напишем? Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега Атанасов, това би могло да стане като в решението се 

допълни текст, а именно средствата, които получи болницата да бъдат по 
отношение на всички трудови възнаграждения, с изключение на тези на 
управителя и главния счетоводител, като след като получи справка 
администрацията, тя ще нареди средствата. Ние ги отпускаме целево. Така 
че управителят няма право от тях да вземе своята заплата например, а да не 
преведе заплатата на някое друго лице. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Доколкото си спомням, извинявам се г-н председател, имахме и 

предходни решения, в които бяхме гласували точно за определени неща, 
обаче парите отидоха не по предназначение и не според решението. Само 
затова, като уточнение. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Тогава, в тази ситуация, ние ще упражним правата си като едноличен 

собственик на капитала и ще потърсим имуществена отговорност от 
управителя, в случай че се разпореди незаконосъобразно и в противоречие 



с наше решение на средствата. И той ще дължи връщането им – чл. 145 от 
Търговския закон. Други мнения, колеги? Режим на гласуване. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Г-н председател, аз съм „за“, ама не мога от половин час да вляза в 

тази система. 
 

436-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания Варна“ ЕООД с рег. № ОС20000597ВН/08.10.2020 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 354 215,04 лв. /триста петдесет и четири хиляди 
двеста и петнадесет лева и четири стотинки/ за нуждите на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД,  ЕИК 000090147, като целева 
субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение към „Енерго 
Про-Варна“ ЕАД, „Ученическо и столово хранене“ ЕАД и за заплати, 
осигуровки и данъци на персонала, с изключение възнагражденията на 
управителя и главния счетоводител на лечебното заведение.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 
г.  

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

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

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Евтимов – „за“. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към точка следваща (19) – опрощавания на държавни 

вземания. Имате думата. Не виждам мнения и съображения. Режим на 
гласуване. 

 
437-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС20000443ВН/17.07.2020 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Станислав 
Михалев от гр. Варна.   

437-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС20000443ВН-001ВН/17.07.2020 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Кремена 
Чобанова от гр. Варна.   

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 5; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Евтимов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към точка следваща (20) – даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства по проект „Красива България“–2021, мярка М02 
„Подобряване на социалната инфраструктура“ със заявление за „Основен 
ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 2 
„Щастливо детство“.   

Имате думата, колеги. Не виждам заявки за изказване. Режим на 
гласуване. 

 
438-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20024059ВН/14.12.2020 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по Проект 
„Красива България“ - 2021, Мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура“ със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на 
площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II 
„Детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен 
погреб“ бл. 6, гр. Варна“.  



2. Дава съгласие след одобрение за финансиране на заявление за 
„Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 
2 „Щастливо детство”, УПИ II „Детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11 
м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна“ по Проект 
„Красива България“ 2021, Мярка М02 „Подобряване на социалната 
инфраструктура" и подписване на Споразумение, Община Варна в срок до 
10 дни да приведе съфинансирането по проекта в размер на 77 454.63 лева 
/седемдесет и седем хиляди четиристотин петдесет  и четири  лева и 
шестдесет и три стотинки/ или 50% от стойността на проекта.  

3. Дава съгласие след одобрение на проекта да бъде осигурена сума в 
размер на 4368.44 лева/четири хиляди триста шестдесет и осем лева и 
четиридесет и четири стотинки/ за покриване на разходите за строителен и 
авторски надзор на обект: „Основен ремонт и реконструкция на площадки 
за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II „Детска 
площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ 
бл. 6, гр. Варна“ финансиран по Проект „Красива България“ 2021, Мярка 
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура". 

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

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 3; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7 предложението се приема.* 
 
За протокола: Стоян Попов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към точка (21) – вземане на решение да бъдат 

изплатени финансови средства, като целева субсидия в район с повишен 
здравен риск на лечебните заведения с разкрити и функциониращи „Ковид 
зони“ в подкрепа на работещите на първа линия в условията на развиваща 
се пандемия от COVID – 19. 

Имате думата. Няма заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 
439-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения, решение № 415-2 от Протокол № 9 от 20.11.2020 г. и 
във връзка с предоставени доклади с мотивирана обосновка от 
управителите на общинските диагностично-консултативни центрове с 
разкрити и функциониращи „Ковид зони“ - „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № 



РД20023113ВН/01.12.2020 г. и № РД20023388ВН/04.12.2020 г., 
„Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски – Аспарухово 
– Варна“ ЕООД с рег. №З20000933ВН/01.12.2020г., „Диагностично - 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД с рег. №З20000929ВН/30.11.2020 
г., „Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД с рег. №З20000927ВН/30.11.2020 г., „Диагностично - консултативен 
център „Чайка““ ЕООД с рег. № З20000925ВН_001ВН/03.12.2020 г.  и по 
предложение от проф. Анелия Клисарова – председател на ПК 
„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000722ВН/15.12.2020 г.   

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат изплатени 
финансови средства, като целева субсидия в район с повишен здравен риск 
на лечебните заведения с разкрити и функциониращи „Ковид зони“ в 
подкрепа на работещите на първа линия в условията на развиваща се 
пандемия от COVID - 19, както следва:  

1. „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД - в размер до 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева);   

2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна“ ЕООД- в размер до 6 000 лв. (шест хиляди лева);  

3. „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - в 
размер до 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева);  

4. „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД – в размер до 12 000 (дванадесет хиляди лева); 

 5. „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – в размер 
до 6 000 лв. (шест хиляди лева). 

Необходимите средства в размер до 48 000 лева 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 Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като се цели подпомагане на работещите на първа линия в 
„Ковид зони“ и от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към извънредните включени с вашия вот предложения 

за решения на днешното заседание към ПК „Финанси и бюджет“, като 
подточка (22) – закупуване на рентген плюс скенер. Така е формулирано 
предложението за решение. Имате думата. 



Янко СТАНЕВ 
Не, не. Не е така. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Как да не е така? Така е. 
 
Янко СТАНЕВ 
Искам думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Д-р Станев, имате думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Решението на комисията по здравеопазване е да предложим… така 

или иначе предложението беше кугел да купим – подвижен рентген и то 
във връзка с ковид кризата. Там, обаче възникна въпроса, че на всички са 
необходими и подвижни рентгени и че съвременната образна диагностика 
изисква съвсем нови неща. Но за новите неща, както каза и проф. 
Клисарова тогава, ще се опитваме да ги вкарваме в бюджета за 2021 г., а 
сега във връзка с разкриването на ковид отделенията, ни трябваше 
конкретно за 5-то ДКЦ един кугел да купим. Това е.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Д-р Станев, аз разбирам това, което казвате много добре. И съм 

наясно какви решения е взела комисията по здравеопазване, но вие 
приехте, с вашия вот всички колеги, нали, не казвам конкретно някой, 
съвета прие с решение закупуване на рентген плюс скенер. Така беше 
формулирано. 

 
Янко СТАНЕВ 
Значи аз тогава предлагам…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Нито за нуждите… момент само, момент само, не ме прекъсвайте. 

Нито за чии нужди, така беше внесено предложението, нито на каква 
стойност, нито на какво правно основание. Това предложение аз съм 
длъжен да подложа на гласуване. Както е внесено в дневния ред и както 
съвета го е подкрепил. 

 
Янко СТАНЕВ 
То така няма смисъл. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Знам. Аз това се опитах да кажа в началото, само че никой не ми 

обърна внимание. Това го казах. Има го в протокола.  
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател,… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…, че е несериозно по този начин да се формулират предложения и 

да се вкарват в дневния ред. Д-р Станев, имате думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз напълно Ви разбирам. Аз като член на комисията по 

здравеопазване не можах в началото да се включа и не чух точно 
предложението. Знаех смисъла само. А предложението в комисията по 
здравеопазване беше внесено, обсъдено сериозно и ставаше въпрос за 
закупуването на подвижен рентгенов апарат – кугел, с точно определена 
цена за нуждите на 5-то ДКЦ във връзка с разкриването на ковид зоната. 
Ето това беше предложението. Във връзка с това предложение бяха и 
следващите обсъждания. И аз моля колегите от здравеопазването, то беше 
формулирано… Снощи поисках, вчера поисках протокола от комисията по 
здравеопазване, но да не го коментираме повече. 

 В такъв случай, аз внасям едно предложение, ако е възможно, да 
вземем принципно решение, не заради друго, а защото този апарат, 
подвижния, е необходим, за да разделим потоците на здравите и на ковид-
болните. Знаете, че нашите управители работят в ковид кабинетите, поради 
естествената им отговорност. И д-р Павлова заради това се и разболя. Но 
искам да разделим, поне да разделим пациентите, тъй като са тесни 
коридорите. Разбирате ли? Вие знаете по-добре от мен. Да формулираме 
едно решение сега, ако трябва и да го вземем. Аз се съмнявам, че тъй като 
то не е съобразено с комисията по финанси и бюджет, но все пак на 
комисията по здравеопазване и аз моля проф. Клисарова да си влезе в 
ролята и да формулира предложението, както го формулирахме тогава.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Проф. Клисарова е направила заявка за изказване. Ще й дам 

възможност след малко, сега има първата заявка е от колегата Христо 
Атанасов. Благодаря на д-р Станев. Колега Атанасов, имате думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Вие казахте част от 

това, което аз искам да питам и то пак се преповтаря, нали за кого, на 
какво правно основание, откъде ще дойдат парите, какъв ще е този скенер, 



има ли няколко марки от тези скенери. Тоест, има достатъчно много 
въпроси, които не са изяснени и според мен е малко…. това предложение. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, колега Атанасов. Проф. Клисарова, имате думата, след 

това д-р Евтимов. Проф. Клисарова, заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Чувате ли ме сега? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Чуваме Ви. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да. Аз искам да дам уточнение. На комисията по здравеопазване 

много подробно беше разгледан проблема. Касае се за ДКЦ–5 „Св. 
Екатерина“, където управител е д-р Павлова. Тамошният рентген е 
изключително стар, много често се разваля, а и във връзка с ковид-зоната, 
знаете ковид прави пневмонии, затова е необходим подвижен рентгенов 
апарат тип кугел. Стойността на един такъв апарат, разбира се, то трябва 
да се съберат оферти, между 70 до 75, максимум 80 хиляди лева. Тъй като 
искаме да модернизираме и това беше предложението да бъде гласувано и 
изпратено към комисиятапо финанси и бюджет. Следващият момент, че е 
необходимо закупуването не на нов рентгенов апарат – стационарен, а по-
добре да бъде скенер е предложението това, тази покупка да бъде заложена 
в следващия бюджет на общината или той е за 2021 г. Тоест, днес, ако 
гласуваме положително, трябва да гласуваме закупуването на подвижен 
рентген тип кугел за нуждите на ДКЦ -5, за ковид зоната, както точно да се 
изразим, на стойност между 70 до 80 хиляди лева. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Д-р Евтимов, имате думата. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Да. Аз почти ще повторя от сутринта изказването. Първо, всички 

работим с ковид-пациенти и ги оперираме и всички се разболяхме. Второ, 
разбира се, че за кугела става въпрос и пак казвам, ние три пъти вземаме 
едни и същи решения на комисия по здравеопазване и не знам защо не 
отиват и не се одобряват от комисията по финанси и в момента да внасяме 
предложения, които сме ги внесли от пет месеца в комисията по 
здравеопазване, минали са през нашата комисия, както Вие казахте и както 
е редно и след това какво става с тези решения аз не мога да разбера. И 



точно затова сутринта казах, че вие не уважавате мнението на професорите 
и доцентите, които имате честта да са в тази комисия. Това казвам. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Отново ще кажа, че никой  не проявява неуважение 

към нито към колеги лекари, колеги общински съветници имам предвид – 
лекари. Д-р Маринова, не съм Ви дал думата…  

Така, по отношение на предложението, което сутринта внесохте, 
нали. Сутринта беше внесено от колегата Георги Георгиев. Така беше 
формулирано от него предложението, така го включихте в дневния ред с 
вашия вот, колеги. Аз лично не съм го подкрепил и никога няма да 
подкрепя подобно предложение, формулирано по този начин. И не 
приемам думите много ясно, че се разбира. Ние не сме на пазара, че да се 
разбира. Ние сме административен орган. Следващата заявка за изказване е 
на Марица Гърдева. 

 
Марица ГЪРДЕВА  
Уважаеми колеги, аз съм абсолютно съгласна с мотивите на д-р 

Станев и на проф. Клисарова - моите уважения - и на д-р Евтимов, но 
подобно предложение трябва да дойде малко по-мотивирано, за къде, да 
мине през финансовата комисия, откъде ще бъдат взети парите. Иначе за 
необходимостта от такъв апарат, ясно че тя е голяма. Но съм абсолютно 
съгласна с колегата…с председателя на съвета Балабанов, че по този начин 
не бихме могли да гласуваме предложението. Така направено. Това е 
просто несериозно да правим такива предложения – дайте да си купим 
нещо. Ами, добре, да го купим и за къде, и за какво, и как. Не бива да 
правим подобен ход сега, а просто трябва мотивирано предложението да 
си мине през финансова комисия и да закупим необходимия апарат, щом е 
толкова нужен в момента. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колегата Георги Георгиев, има думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Благодаря, колеги. Виждам как колегите, които не 

включиха настоящото предложение в комисията по финанси в момента 
обясняват, че да трябва да се включи, да трябва. Ами, защо не го 
включихте? Напълно е прав д-р Евтимов, за това което, което… което 
изразява като несъгласие, както и колегите, които са… проф. Клисарова 
съвсем точно и ясно уточни целите и необходимостта от тази медицинска 
апаратура. Само за пример ще кажа, че същият скенер в момента вече го 
има в болницата в Добрич. Там се използва. А като… като попитах лекари  



в Добрич дали е нормално в град като Варна да няма такъв скенер, те 
направо се изсмяха. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ама колега, ама колега, много Ви моля. Много Ви моля, говорите 

пълни глупости в момента.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви прекъсна, защото говорите пълни глупости, извинявам се. Как 

може да казвате подобно нещо, че на територията на Варна нямало скенери 
или такъв скенер?! Какъв скенер няма на територията на Варна? Значи, 
проявете малко уважение. Ние сме общински съветници, колеги. Не може 
такива несериозни неща да се говорят и да се хвърлят в публичното 
пространство. Нямало скенер. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Какво значи несериозни неща? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Във Варна нямало скенер. А в Добрич имало. Така ли, колега 

Георгиев? Несериозно. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Като не даваш почивка, така ще е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Обявявам 30 минути почивка. След което ще преминем към 

доразглеждане на точката. 30 минути почивка, колеги.  
Г-н Златев, благодаря Ви. Същата стая, продължаваме. След 30 

минути, в 15:15 часа. 
 
Общинските съветници ползваха 30 мин. почивка за времето от 

14:45 ч. до 15:15 ч. 
 

  



Следобедно заседание – начало от 15:15 ч. 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Ще дам възможност за нови заявки.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Г-н председател, не съм в системата. Мога ли да взема отношение? 

Проф. Клисарова съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Клисарова, да, заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да, благодаря Ви, г-н председател. Както вече казах, изключително 

важно е да вземем решение за закупуването на този подвижен рентгенов 
апарат „Кугел”. Искам да Ви помоля да направим така, че да мине 
съответното официално предложение, и да гарантираме, че в следващата 
сесия, която ще бъде преди Нова година, ще бъде взетото решение, така че 
още тази година да бъде закупен този „Кугел”. Мога ли да направя такова 
предложение? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Можете на направите с уговорката, че става въпрос за принципно 

съгласие за закупуване, за да може ДКЦ-то да си стартира процедурата.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Категорично. Като предварително изпълнение дето се казва, но не 

точно.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. И поемате ангажимент да го формулирате …… /н.р./ и да го 

внеса на следващата сесия през декември да го разгледаме.   
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Поемам ангажимент да го подготвя и да го внеса за следващата 

сесия.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Мнения и съображения по предложението на проф. 

Клисарова?  
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-н Георгиев. По предложението на проф. Клисарова? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Във връзка с предложението на проф. Клисарова. Искам да уточня, 

че предложението, което направих за входиране в дневния ред, е точно 
предложението, което беше изпратено от ПК „Здравеопазване” съответно 
към ПК „Финанси и бюджет”. Във връзка с това, че не беше публикуван 
протокол от ПК „Здравеопазване”, аз предложих съответното предложение 
да бъде включено в дневния ред. Затова, според мен, няма пречка ние да 
гласуваме точно сега конкретното предложение, което беше направено от 
ПК „Здравеопазване”. Ако трябва да го разделим на две. Сега да гласуваме 
за така наречения „Кугел”, а за скенера да гласуваме да бъде включен в 
комисия по…, в следващия бюджет, или да бъде оставен за следваща 
сесия.  Въпросът е да не губим време и към настоящия момент да 
гласуваме да подкрепим лекарите във връзка с така нужния мобилен 
рентген, или „Кугел”. 

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател? Думата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, колега Георгиев. Само ще кажа по това, което казахте, че аз 

изрично попитах и поисках от Вас да формулирате предложението, и както 
сте го формулирал, така е записано. Има протокол, има и звукозапис от 
днешното заседание и видеозапис, и там може да се направи справка, в 
случай че желаете да чуете Вашите думи. Както сте формулирали 
предложението, така съм го подложил за влизане в дневния ред. Д-р 
Станев искаше думата. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз подкрепям предложението на проф. Клисарова. Само ще зачета 

предложението съвсем накратко – предложението в ПК „Здравеопазване” и 
нейното решение в частта, която касае предложението на проф. Клисарова. 
Става въпрос за спешна необходимост от закупуването на дигитален 
мобилен рентгенов апарат за COVID зони  за нуждите на лечебни 
заведения. ПК „Здравеопазване” дава положително становище и предлага 
да бъдат заложени финансови средства за закупуването на дигитален 
мобилен рентгенов апарат в проектобюджета на Общината. Сега проф. 
Клисарова на практика предложи това, да вземем принципното решение 



днес, а на следваща сесия да се внесе изрядно, с пълните атрибути, 
необходими за предложение за решение. Още повече, че това е 
съгласувано предварително и с финансовия отдел на сектор 
„Здравеопазване”.  

Аз обаче искам да направя една забележка. Много се моля, под 
формата на демагогия и лицемерие и различни, да ги нарека меки или 
средно строги мерки, да не се спекулира с COVID и със здравеопазване. 
Това е най-лошото и най-отвратително, гнусно, нещо, което съм виждал 
последните месеци. Благодаря, г-н председател.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Станев… /н.р./ Не виждам други заявки за 

изказвания, колеги. Подлагам на гласуване предложението на проф. 
Клисарова. Не разбрах, колега Атанасов? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Какво е то? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението на проф. Клисарова е да й възложим тя да изготви 

надлежно предложение, което да бъде внесено до следващото заседание на 
Общински съвет относно принципното съгласие за закупуване на „Кугел”. 
Това предложи тя – да й възложим да изготви предложение надлежно.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, има предложение от Постоянна комисия 

„Здравеопазване” и сме го приели в дневния ред, сега ще приемаме..... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване.  
 
440-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
възлага на проф. д-р Анелия Клисарова – председател на ПК 
„Здравеопазване“ да изготви надлежно и внесе до следващото заседание на 
Общински съвет – Варна предложение за закупуване на дигитален 
мобилен рентгенов апарат тип кугел за нуждите на „Диагностично – 
консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11, предложението се приема*. 
 



За протокола: д-р Николай Евтимов – „за” 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща точка, която беше включена в дневния ред, относно 

сертификация по ISO, както бе формулирано от колегата Георгиев.  Имате 
думата. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, кой има думата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Всички колеги имат думата по Вашето  предложение. Вие сте пуснал 

заявка, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря! Във връзка с предложението, което сме направили през 

септември 2020 г. за сертифициране на Община Варна по стандарт 37001 
ISO – Системи за борба с подкупването, т.н. anti-bribery система, искам да 
обърна внимание, че Община Варна далеч не е първата, която ще извърши 
такова сертифициране и за която е наложително да го направи. Преди нас е 
Община Самоков, която вече е сертифицирана по този сертификат, и 
Областна администрация на Софийска област също се похвали с това, че 
вече е сертифицирана, като даже посочи сертифициращия орган, който е 
извършил тази процедура. Нашето предложение е свързано, освен с 
извършване на сертификация на Община Варна, но и много важно - с това 
сертифициращият орган да е външна организация, която да не е под 
контрола на управляващите, и държим това да бъде независима 
организация, както е извършено в администрацията на Софийска област. 
Доказано е, че България е европейски шампион по корупция и това е един 
от начините да се преборим с тази корупция и да дадем сериозна 
прозрачност в управлението на града. По данни на Европейската комисия 
България е на второ място по корупционни практики, като това ощетява 
бюджетите с около 14%. По данни на проучване на IT Partners ни даваше 
шестнадесет процента загуба, което при бюджет от 492 милиона става 
въпрос за 68 милиона лева, които потъват в рамките на разнообразни 
корупционни практики. Системата ISO 37001 е една от мерките, които 
трябва да бъдат приложени за намаляване на корупционната тежест, от 
която всички граждани на община Варна страдат. Така че призовавам 
колегите да започнем тази процедура. Сега с решение на Общински съвет 
процедурата да бъде започната, точно както сме го посочили в 
предложението ни от септември 2020 г., и в хода на процедурите съответно 
да изберем сертифициращ орган, който е независим, както и да включим 
гражданите и гражданските организации, които също да извършват текущ 



контрол върху корупционните процеси, като направим всичко възможно те 
да намалят и с това да подпомогнем Общината в публичния й образ. 
Благодаря!   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Други мнения и съображения? 
 
Янко СТАНЕВ 
Да гласуваме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. А, Бранимир Балачев, извинявам се, сега дойде 

заявката. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председател, ще бъда съвсем кратък. Когато се 

предлага нещо, трябва да се види дали и каква ще бъде ефективността от 
него, и дали въобще може да се приложи в условията  на нашата община. 
Аз вече се изказах един път в тази връзка. Мисля, че даже становището, 
което беше дадено, ясно обяснява защо и няма как това нещо да бъде 
реално.  В края на краищата не е въпросът да кажем, че сме въвели някакви 
системи. Важното е да кажем каква ще бъде ефективността от тях. Затова 
аз смятам, че тя не може да намери приложение при нас. Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Режим на гласуване.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам реплика към г-н Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дадох режим на гласуване. Тодор Балабанов за протокола „против”.  
 
Янко СТАНЕВ 
За протокола - „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 7; въздържали се – 14, 

отсъстващи – 10, предложението не се приема*. 
 
За протокола: Тодор Балабанов – „против“, Янко Станев - „против”, 

Николай Капитанов – „за”; Велин Стоянов – „за”. 



 
Моля да ми дадете окончателния резултат - „За“ – 22; „против“ – 7; 

„въздържали се“ – 14; предложението… Момент само. Какво мнозинство е 
необходимо? 

 
Янко СТАНЕВ 
Оспорвам гласуването.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като не е ясно, колеги, за това предложение дали са необходими 

финансови средства или не, предполагаме, че са необходими, и е 
необходимо мнозинство от 26 гласа. Имаме оспорване на гласуването от  
д-р Станев. Режим на гласуване. Отново.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

441-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да предприеме мерки и действия за 
сертифициране на Община Варна  по сертификат ISO 37001 – anty-bribery. 

 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 12; въздържали се – 

12; отсъстващи – 8, предложението не се приема.* 
 
Това е по системата „Контракс”. Кой колега не е успял да гласува, да 

отрази вота си. Слушам Ви, колеги, кой не е успял да гласува? 
 
Велин СТОЯНОВ 
Велин Стоянов за протокола – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Велин Стоянов – „за“. На предното гласуване Николай 

Капитанов каза, че не е успял да гласува. Успял ли е сега? Успял е. Моля за 
окончателния резултат: „за“ – 20; „против“ – 12; „въздържали се“ – 12, 
предложението не се приема. 

Това беше, колеги, точката по „Финанси и бюджет”. Преминаваме 
към точка трета от дневния ред – предложения за решения от Постоянна 
комисия „Собственост и стопанство”.  

 
 
 
 

  



III. 
 

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

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Роза“ 
№ 1, ПИ 35701.503.87. 

(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Кардам“ № 4, ПИ 35701.501.353. 

(3) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315. 

(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. 
„Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ 
№ 46, ПИ 35701.503.89. 

(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.6.  

(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.5.  

(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за 



предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, 
жк „Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет за нуждите на 
Апелативен съд – Варна.  

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
местност „Баба Алено“, в полза на Приют за временно настаняване на 
бездомни и социално слаби лица.  

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно училище 
„Патриарх Евтимий“.  

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, в полза на Основно училище 
„Кирил и Методий“.  

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, в полза на Първа езикова гимназия – Варна.  

(14) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, в полза на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно 
училище „Антон Страшимиров“.  

(15) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, в полза на Детска градина № 5 
„Слънчо“. 

(16) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да съхраним 
жената“. 

(17) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“. 

(18) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 



„Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на българските 
учители“.  

(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване 
действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 10 
„Карамфилче“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за учредяване на право на ползване върху имот, находящ се в 
местност „Кайряк“, ПИ 10135.4016.28., за устройване на 150 броя пчелни 
семейства. 

(21) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за ползване 
спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“, СК 
„Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на 
Първа езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна 
база и Гребна база на спортните клубове. 

(22) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, 
находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 10135.2562.273, ПИ 
10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и ПИ10135.2562.142. 

(23) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация 
новоизградени инфраструктурни обекти.  

(24) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 89-2 
(4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

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

(26) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, находящ се в гр. 
Варна, со „Планова“. 

(27) – определяне предназначението на жилища – собственост на 
Община Варна. 

(28) – вземане на решение за закриване на специализирано звено за 
изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет – Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

(29) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“ 
ЕООД. 



(30) – отмяна на решение № 385-3/(8)29.09.2020 г., даване на 
съгласие за прекратяване действието на договор с рег. № 
Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане решение за прехвърляне 
безвъзмездно в собственост на Висш съдебен съвет имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Кракра“ № 2.  

(31) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността върху 
недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47. 

(32) – даване на съгласие за бракуване на автобуси – собственост на 
„Градски транспорт“ ЕАД. 

(33) – даване на съгласие за изработване и одобряване на проект за 
Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ 
„Ритуален комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ 
10135.1506.397/, кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна, 
ул.“Крали Марко“ № 1, 3, 5. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да започнем по същество, правя процедурно предложение да 

направим гласувания амблок от т. (1) до т. (8), т. (9) до т. (15) 
включително, и т. (16), и т. (17). Извинявам се. Момент.  

Правя го отново. От т. (1) до т. (8) включително, от т. (9) до т. (15) 
включително, и т. (19). Освен това –  т. (16), т. (17), т. (20) и т. (21). Това е 
предложението ми, имате думата по процедурата.  Колега Балачев, имате 
думата.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Очевидно е, г-н председател, че това са еднотипни решения. Ние на 

постоянна комисия „Собственост и стопанство“ също ги групирахме с 
оглед на оперативност на действията, така че, моля Ви, ако няма дебати, да 
го подложите на гласуване.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги.  
 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 4; въздържали се – 12; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Някой колега да не  е успял да гласува? Няма такива.  
Изчитам от подточка  (1)  до подточка (8)  включително: 



(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Роза“ 
№ 1, ПИ 35701.503.87. 

(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Кардам“ № 4, ПИ 35701.501.353. 

(3) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Хан 
Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315. 

(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. 
„Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ 
№ 46, ПИ 35701.503.89. 

(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.6.  

(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Полковник Свещаров“ № 24, СОС с идентификатор 
10135.2556.355.2.5. 

Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Не виждам заявки 
за изказване. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



442-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022769ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Роза“ № 1, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 35701.503.87 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 
едно.петстотин и три.осемдесет и седем), с площ от 596 (петстотин 
деветдесет и шест) кв.м, в размер на 9 710 лв. (девет хиляди седемстотин и 
десет лева), без включен ДДС.  

442-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022769ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.503.87 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и три.осемдесет и седем), с площ от 596 
(петстотин деветдесет и шест) кв.м, при граници: ПИ 35701.503.379, ПИ 
35701.503.91, ПИ 35701.503.90, ПИ 35701.503.88, ПИ 35701.503.122 и ПИ 
35701.503.120. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10460/14.08.2020г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 9 710 лв. (девет хиляди 
седемстотин и десет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 971,00 лв. (деветстотин седемдесет и един лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 



юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 971,00 лв. 

(деветстотин седемдесет и един лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

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

 
 
 
 
 
443-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022775ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 



Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Хан Кардам“ № 4, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.501.353 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и едно.триста петдесет и три), целия с площ 
от 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м, в размер на 24 518 лв. (двадесет и 
четири хиляди петстотин и осемнадесет лева), без включен ДДС. 

443-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022775ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Кардам“ № 4, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.501.353 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и едно.триста петдесет и три), целия с площ 
от 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м, при граници на имота: ПИ 
35701.501.354, ПИ 35701.501.429, ПИ 35701.501.352, ПИ 35701.501.351 и 
ПИ 35701.501.350. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10463/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 24 518 лв. (двадесет и 
четири хиляди петстотин и осемнадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 451,80 лв. (две хиляди четиристотин петдесет и един 
лева и осемдесет стотинки). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 



или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 451,80 лв. 

(две хиляди четиристотин петдесет и един лева и осемдесет стотинки), 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

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

 
 
 
 
444-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022768ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 



продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.501.508 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и едно.петстотин и осем), с площ от 580 
(петстотин и осемдесет) кв.м, в размер на 19 520 лв. (деветнадесет хиляди 
петстотин и двадесет лева), без включен ДДС.  

444-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022768ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.501.508 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и едно.петстотин и осем), с площ от 580 
(петстотин и осемдесет) кв.м, при граници: ПИ 35701.501.509, ПИ 
35701.501.510, ПИ 35701.501.448, ПИ 35701.501.447 и ПИ 35701.501.507. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10458/14.08.2020г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 19 520 лв. (деветнадесет 
хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 



б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 952,00 лв. 

(хиляда деветстотин петдесет и два лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

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

 
 
 
 
445-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022770ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.501.315 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и едно.триста и петнадесет), целия с площ 
от 790 (седемстотин и деветдесет) кв.м, в размер на 31 908,10 лв. (тридесет 



и една хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), без включен 
ДДС. 

445-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022770ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.501.315 (тридесет и пет 
хиляди.седемстотин и едно.петстотин и едно.триста и петнадесет), целия с 
площ от 790(седемстотин и деветдесет) кв.м, при граници на имота: ПИ 
35701.501.448, ПИ 35701.501.309, ПИ 35701.501.430, ПИ 35701.501.537 и 
ПИ 35701.501.258. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10462/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 31 908,10 лв. (тридесет и 
една хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 190,81 лв. (три хиляди сто и деветдесет лева и 
осемдесет и една стотинки). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 



2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 
условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 190,81 лв. 

(три хиляди сто и деветдесет лева и осемдесет и една стотинки), платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

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

 
 
 
 
446-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022765ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32 
представляващ поземлен имот с идентификатор 35701.503.428 (тридесет и 
пет хиляди седемстотин и едно.петстотин и три.четиристотин двадесет и 
осем), с площ от 364 кв.м (триста шестдесет и четири) кв.м, в размер на 7 
154 лв. (седем хиляди сто петдесет и четири лева), без включен ДДС.  



446-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022765ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 35701.503.428 (тридесет и пет хиляди 
седемстотин и едно.петстотин и три.четиристотин двадесет и осем), с площ 
от 364 кв.м (триста шестдесет и четири) кв.м, при граници: ПИ 
35701.503.430, ПИ 35701.503.116, ПИ 35701.503.101, ПИ 35701.503.427 и 
ПИ 35701.503.432. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10461/14.08.2020 г.  
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 7 154 лв. (седем хиляди 
сто петдесет и четири лева), без включен ДДС.    
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, в 
размер на 715,40 лв. (седемстотин и петнадесет лева и четиридесет 
стотинки). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 



2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 715,40 лв. 

(седемстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

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

447-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с 
чл.22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022764ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Липа“ № 46, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 35701.503.89 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 
едно.петстотин и три.осемдесет и девет), с площ от 580 (петстотин и 
осемдесет) кв.м, в размер на 19 520 лв. (деветнадесет хиляди петстотин и 
двадесет лева), без включен ДДС. 

447-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022764ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 46, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 35701.503.89 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 
едно.петстотин и три.осемдесет и девет), с площ от 580 (петстотин и 
осемдесет) кв.м, при граници: ПИ35701.503.105, ПИ35701.503.99, 
ПИ35701.503.88 и ПИ35701.503.90. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10459/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 19 520 лв. (деветнадесет 
хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, в 
размер на 1 952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 952,00 лв. 

(хиляда деветстотин петдесет и два лева), платими по IBAN: 



BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

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

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

 
 
 
 

448-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022771ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.: Допълва т. 2 – 
„Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, съгласно 
Закона за общинската собственост /“ в т.2.1. - „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ с имот – частна общинска собственост, 
находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, 
ет. 5, ап. 6, представляващ апартамент № 6/шест/ - самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.шест), 
със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две 
стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня, 
кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, 
дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 6 
/шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м и 
56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и седем стотни) кв.м идеални части 



от общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; 
етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на 
същия етаж – няма, под обекта: самостоятелен обект в сграда 
10135.2556.355.2.5, над обекта: няма, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №10077/11.04.2019 г. 

448-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20022771ВН/25.11.2020 г. , чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община 
Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, ет. 5, ап. 6, 
представляващ апартамент № 6/шест/ - самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.шест), със 
застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две 
стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня, 
кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, 
дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 6 
/шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м и 
56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и седем стотни) кв.м идеални части 
от общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; 
етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на 
същия етаж – няма, под обекта самостоятелен обект в сграда 
10135.2556.355.2.5, над обекта: няма, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №10077/11.04.2019 г., в размер на 265 800,00 лв. /двеста 
шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС.  

448-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 32, т. 4 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 
г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД 
20022771ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник 
Свещаров“ № 24, ет. 5, ап. 6, представляващ апартамент № 6 /шест/ - 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет 



хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста 
петдесет и пет.две.шест), със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и 
шест цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, 
столова с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 
/две/ перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо 
складово помещение № 6 /шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло 
шестдесет и девет стотни) кв.м. и 56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и 
седем стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата и правото 
на строеж; конструкция – масивна; етажност – 5 /пет/ етажа; година на 
построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж – няма, под обекта 
самостоятелен обект в сграда10135.2556.355.2.5, над обекта: няма. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост 
№10077/11.04.2019 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 265 
800,00 лв. /двеста шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без включен 
ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 
26 580,00 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните 

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

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 



2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 26 580.00лв. 

/двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 500 /петстотин/ лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

3. Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване 
цена, следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на 
територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и 
отговарят на следните задължителни изисквания: 

- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на община Варна; 

- годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонти 
и довършителни строително-монтажни работи. 

- със застроена площ до 55 кв. м. 
4. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при 
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 
общинска собственост, разликата над тази сума не се заплаща от община 
Варна на спечелилия публичния търг с явно наддаване. 

5. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 
обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от достигнатата при 
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 
общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия 
публичния търг с явно наддаване в приход на бюджета на община Варна. 

6. В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно 
наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия. 

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



законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
община Варна по извършването на огледите и приемането на 
предложените обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно 
наддаване участник, да се осъществява от оторизирани представители на 
дирекция „ Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 
община Варна. 

 
 
 
 
449-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. 2 
– „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, 
съгласно Закона за общинската собственост /“ в т.2.1. - „Имоти – частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ с имот – частна общинска 
собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник 
Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, представляващ апартамент № 5/пет/ - 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.5 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста 
петдесет и пет.две.пет), със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест 
цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова 
с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ 
перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово 
помещение № 5 /пет/ с площ от 15,09 (петнадесет цяло и девет стотни) кв.м 
и 56,70 (петдесет и шест цяло и седемдесет стотни) кв.м идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; 
етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на 
същия етаж – няма, под обекта: СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 
10135.2556.355.2.4, над обекта: СОС 10135.2556.355.2.6, предмет на Акт за 
частна общинска собственост №10076/11.04.2019 г. 

449-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
41, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община 



Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, 
представляващ апартамент № 5 /пет/ - самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.2556.355.2.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.пет), със 
застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две 
стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня, 
кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, 
дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 5 
/пет/ с площ от 15,09 (петнадесет цяло и девет стотни) кв. м и 56,70 
(петдесет и шест цяло и седемдесет стотни) кв.м идеални части от общите 
части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; етажност – 
5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж 
– няма, под обекта: СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 10135.2556.355.2.4, над 
обекта: СОС 10135.2556.355.2.6, предмет на Акт за частна общинска 
собственост №10076/11.04.2019г., в размер 263 320,00 лв. /двеста 
шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева/, без включен ДДС.  

449-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 32, т. 4 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2020 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. 
„Полковник Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, представляващ апартамент № 
5 /пет/ - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.5 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
шест.триста петдесет и пет.две.пет), със застроена площ от 136,92 (сто 
тридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: 
входно антре, столова с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 
/две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с 
прилежащо складово помещение № 5 /пет/ с площ от 15,09 (петнадесет 
цяло и девет стотни) кв.м и 56,70 (петдесет и шест цяло и седемдесет 
стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата и правото на 
строеж; конструкция – масивна; етажност – 5 /пет/ етажа; година на 
построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж – няма, под обекта: 
СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 10135.2556.355.2.4, над обекта: СОС 
10135.2556.355.2.6.  



За имота е съставен акт за частна общинска собственост 
№10076/11.04.2019 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 263 
320,00 лв. /двеста шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева/, без 
включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 
26 332,00 лв. /двадесет и шест хиляди триста тридесет и два лева/. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните 

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

търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 26 332,00 лв. 

/двадесет и шест хиляди триста тридесет и два лева/, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 500 /петстотин/ лева, платима по IBAN: 



BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

3. Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване 
цена, следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на 
територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и 
отговарят на следните задължителни изисквания: 

- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на община Варна; 

- годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонти 
и довършителни строително-монтажни работи. 

- със застроена площ до 55 кв. м. 
4. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при 
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 
общинска собственост, разликата над тази сума не се заплаща от община 
Варна на спечелилия публичния търг с явно наддаване. 

5. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 
обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 
заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 
на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от достигнатата при 
публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 
общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия 
публичния търг с явно наддаване в приход на бюджета на община Варна. 

6. В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно 
наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия. 

7. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
община Варна по извършването на огледите и приемането на 
предложените обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно 
наддаване участник, да се осъществява от оторизирани представители на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 
община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 10; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега, който да не е успял да гласува? Преминаваме към 

следващите подточки: от (9) до (15) и (19) включително.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, извинявайте. Понеже е 15:45-15:50 ч., аз правя 

предложение евентуално да вземем решение за удължаване на часа на 
сесията до 19:00 ч. с тенденцията  евентуално днес да се справим с дневния 
ред.    

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ценя Вашия оптимизъм. Ще го подложа на гласуване, въпреки 

че….  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Евтимов, искахте нещо да кажете? 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Не, не мога просто да вляза и да гласувам. Извинявайте!  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване по предложението за удължаване на работното 

време до 19:00 часа.  
  
Николай ЕВТИМОВ 
Аз съм „против“. Николай Евтимов – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Евтимов за протокола – „против“. 
 
Светослав ЧОРБАДЖИЕВ 
Г-н Балабанов, правя предложение да изчерпим дневния ред 

независимо от часа.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека първо да видим как ще мине гласуването по първото 

предложение. След това ще подложа Вашето такова.  
 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 3; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 



 
За протокола: Николай Евтимов – „против“, Мария Ангелова – „за“, 

Светлозар Чорбаджиев – „против“, Венцислав Сивов – „въздържал се“, 
Николай Капитанов – „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Чорбаджиев, за съжаление, първият по време е първият по 

право. Първото предложение мина.  Удължаваме до 19:00 часа. Изчитам от 
т. 9 до т. 15, включително и т. 19.  

(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет за нуждите на 
Апелативен съд – Варна.  

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
местност „Баба Алено“, в полза на Приют за временно настаняване на 
бездомни и социално слаби лица.  

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно училище 
„Патриарх Евтимий“.  

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, в полза на Основно училище 
„Кирил и Методий“.  

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, в полза на Първа езикова гимназия – Варна.  

(14) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, , в полза на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и Основно 
училище „Антон Страшимиров“.  

(15) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, в полза на Детска градина № 5 
„Слънчо“. 



(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, прекратяване 
действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 10 
„Карамфилче“. 

Имате думата, колеги. Няма заявки за изказвания. Режим на 
гласуване. 

 
450-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“,  с част от 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, жк 
„Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения, разположени в 
подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок, със 
самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 
(тридесет и седем цяло и деветдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 58/07.02.1997 г. 

450-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № Д15001400ВН-
011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за 
безвъзмездно управление на Висш съдебен съвет, гр. София 1000, ул. 
„Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на Апелативен съд - Варна, 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в Варна, ж.к 
„Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения разположени в подблоковото 
пространство на осем етажен жилищен блок, със самостоятелен вход 
отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 (тридесет и седем 
цяло и деветдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
58/07.02.1997 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот са за сметка на лицето, на което 
е предоставен за управление. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
 
451-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022661ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“,  с имот – 
частна общинска собственост, находящ се в местност „Баба Алено“, 
предмет на Акт за общинска собственост № 1888/09.10.2000 г. 

451-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,  във връзка с  чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022661ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, дава съгласие 
Община Варна да предостави безвъзмездно за управление на Приют за 
временно настаняване на бездомни  и социално слаби лица част от 
материалната база на местност „Баба Алено“. 

Имотът да се използва по  предназначение  - за предоставяне на 
социални услуги. 

Всички разходи във връзка с управлението на имота, включително и 
разходи за поддръжка и текущи ремонти са за сметка на Приют за 
временно настаняване на бездомни  и социално слаби лица. 

Предаването и приемането на частта от имота ще се извърши с 
приемо -предавателни протоколи надлежно подписани от длъжностно лице 
от община Варна и от Приюта. 

Безвъзмездното управление върху частта от гореописания имот се 
предоставя за срок до приключване на строителните работи по проект 
„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“ по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 



“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020“, относно обект „Пристрояване, реконструкция, 
основен ремонт и промяна на предназначението на част от помещенията на 
Блок „А“, Блок „Б“ и топла връзка /фоайе/ на сграда за предоставяне на 
социални услуги, с административен адрес „Петко Стайнов“ № 7, но не по-
късно от м. Юни 2022 г.  

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

 
 
 
 
 
 
452-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022677ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи - общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим 
имот находящ се в гр. Варна, ж.к „Владислав Варненчик" и съгласно Акт 
за публична общинска собственост № 10454/14.06.2020 г. и Акт № 1 за 
поправка от 24.09.2020 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.499 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.четиристотин деветдесет и девет) с площ от 14 895 
(четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, сграда с 
идентификатор 10135.4504.499.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.едно) със 
застроена площ от 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м, конструкция 
- масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване - 1977 г.; 
сграда с идентификатор 10135.4504.499.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и 
девет.две) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и едни) кв.м, 
конструкция - масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 
1977 г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет 
и девет.три) със застроена площ от 52 (петдесет и два) кв.м, конструкция - 
масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 1977 г.; сграда 



с идентификатор 10135.4504.499.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.четири) със 
застроена площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв.м, конструкция - 
масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 
идентификатор 10135.4504.499.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.пет) със 
застроена площ от 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, конструкция - 
масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 
идентификатор 10135.4504.499.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.шест) със 
застроена площ от 1977 (хиляда деветстотин седемдесет и седем) кв.м, 
конструкция - масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 
1977 г., предмет на Акт за публична общинска собственост № 
10454/14.08.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г. 

452-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл.6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022677ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за 
безвъзмездно управление на ОУ „Патриарх Евтимий“, представлявано от 
Директор , недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ и съгласно Акт за публична 
общинска собственост № 10454/14.06.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 
24.09.2020 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.499 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.четиристотин деветдесет и девет)  с площ от 14 895 
(четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, сграда с 
идентификатор 10135.4504.499.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.едно) със 
застроена площ от 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м, конструкция 
- масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване - 1977 г.; 
сграда с идентификатор 10135.4504.499.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и 
девет.две) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и едни) кв.м, 
конструкция - масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 
1977 г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет 
и девет.три) със застроена площ от 52 (петдесет и два) кв.м, конструкция - 
масивна, етажност – 1 /един/ етажа, година на построяване ~ 1977 г.; сграда 
с идентификатор 10135.4504.499.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.четири) със 



застроена площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв.м, конструкция - 
масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 
идентификатор 10135.4504.499.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.пет) със 
застроена площ от 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, конструкция - 
масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 
идентификатор 10135.4504.499.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.шест) със 
застроена площ от 1977 (хиляда деветстотин седемдесет и седем) кв.м, 
конструкция - масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 
1977 г., предмет на Акт за публична общинска собственост № 
10454/14.08.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г., за срок от 10 
(десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
 
453-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022660ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим 
имот находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1508.37 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем) с 
площ от 4907 (четири хиляди деветстотин и седем) кв.м и сгради с 
идентификатори 10135.1508.37.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и осем.тридесет и седем.едно) със застроена площ от 1032 



(хиляда тридесет и два) кв.м, етажност: 1 /един/ избен етаж и 4 /четири/ 
надземни етажа, конструкция – масивна, година на построяване – 1935 г.; 
10135.1508.37.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
осем.тридесет и седем.две) със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м, 
етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – паянтова, година на построяване – 
1973 г.; 10135.1508.37.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин 
и осем.тридесет и седем.три) със застроена площ от 190 (сто и деветдесет) 
кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – масивна, година на 
построяване – 1973 г., предмет на Акт за публична общинска собственост 
№ 6660/03.11.2011 г. 

453-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022660ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя за 
безвъзмездно управление на Основно училище „Кирил и Методий“, 
представлявано от Дарина Герова Димитрова - Директор, съгласно 
Споразумение № РД07-23/05.08.2020 г. сключено с РУО, недвижим имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 19, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.1508.37 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
осем.тридесет и седем) с площ от 4907 (четири хиляди деветстотин и 
седем) кв.м и сгради с идентификатори 10135.1508.37.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.едно) със 
застроена площ от 1032 (хиляда тридесет и два) кв.м, етажност: 1 /един/ 
избен етаж и 4 /четири/ надземни етажа, конструкция – масивна, година на 
построяване – 1935 г.; 10135.1508.37.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.две) със застроена площ от 
16 (шестнадесет) кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – паянтова, 
година на построяване – 1973 г.; 10135.1508.37.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.три) със 
застроена площ от 190 (сто и деветдесет) кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, 
конструкция – масивна, година на построяване – 1973 г., предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 6660/03.11.2011 г., за срок от 10 (десет) 
години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 



управление върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
 
454-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
с рег. № РД20022684ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел XII 
„Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за 
управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 
по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим имот - публична 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.247 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 
четиридесет и седем) с площ от 14 223 (четиринадесет хиляди двеста 
двадесет и три) кв.м и сгради с идентификатори 10135.2553.247.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 
четиридесет и седем.едно) със застроена площ от 566 (петстотин шестдесет 
и шест) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на 
построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.две) 
със застроена площ от 717 (седемстотин и седемнадесет) кв.м, конструкция 
– масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 
10135.2553.247.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.двеста четиридесет и седем.три) със застроена площ от 632  
(шестстотин тридесет и два) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4 
/четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 
четиридесет и седем.четири) със застроена площ от 241 (двеста 
четиридесет и един) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 2 /два/ етажа, 
год. на построяване – 1974 г., предмет на Акт за публична общинска 
собственост 7082/29.08.2012 г. 

454-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 



предложение на Кмета на Община с рег. № РД20022684ВН/24.11.2020 г., 
Общински съвет – Варна предоставя за безвъзмездно управление на 
Първа езикова гимназия - Варна, представлявана от Ангел Атанасов 
Митев - Директор, съгласно Споразумение № РД07-35/07.08.2020 г. 
сключено с РУО, недвижим имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.2553.247 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем) с площ от 14 
223 (четиринадесет хиляди двеста двадесет и три) кв.м и сгради с 
идентификатори 10135.2553.247.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.едно) със 
застроена площ от 566 (петстотин шестдесет и шест) кв.м, конструкция – 
масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване – 1974 г.; 
10135.2553.247.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.двеста четиридесет и седем.две) със застроена площ от 717 
(седемстотин и седемнадесет) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4 
/четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 
четиридесет и седем.три) със застроена площ от 632  (шестстотин тридесет 
и два) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на 
построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.4 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и 
седем.четири) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и един) кв.м, 
конструкция – масивна, етажност – 2 /два/ етажа, год. на построяване – 
1974 г., предмет на Акт за публична общинска собственост 7082/29.08.2012 
г.,за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
 
 



455-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022665ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя за 
безвъзмездно управление на Професионална гимназия по икономика 
„Д-р Иван Богоров“, представлявано от Деан Гочев Василев - Директор, 
съгласно Споразумение № РД07-31/08.08.2020 г. сключено с РУО и 
Основно училище „Антон Страшимиров“, представлявано от Костадин 
Иванов Дюлгеров - Директор, съгласно Споразумение № РД07-
32/07.08.2020 г. сключено с РУО, недвижим имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Младост“ I, представляващо 
поземлен имот с идентификатор 10135.3512.50 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.петдесет ) с площ от 16 270 
(шестнадесет хиляди двеста и седемдесет) кв.м и училищна сграда със 
застроена площ от 3 281 (три хиляди двеста осемдесет и един) кв.м, 
предмет на Акт за публична общинска собственост № 627/19.03.1998 г., за 
срок от 10 (десет) години. 

Представляващите Основното училище и Професионалната гимназия 
се задължават да сключат споразумителен протокол за съвместно 
управление на училищната сграда. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
456-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022663ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 



предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот 
публична - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Яне 
Сандански“ № 1, вх. Е, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 10135.1030.292.6.23 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.шест.двадесет и три) със 
застроена площ от 144,42 (сто четиридесет и четири цяло и четиридесет и 
два) кв.м; Предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение, 
предмет на Акт за общинска собственост № 948/13.01.99 г.  

456-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022663ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Детска градина № 5 „Слънчо”, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Юри Венелин“ № 5, представлявана от Директор, безвъзмездно 
за управление имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Е, ет. 1, представляващ самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.1030.292.6.23 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.шест.двадесет и 
три) със застроена площ от 144,42 (сто четиридесет и четири цяло и 
четиридесет и два) кв.м; Предназначение на самостоятелния обект: За 
детско заведение, предмет на Акт за общинска собственост № 948/13.01.99 
г., за срок от 10 (десет) години. 

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

 
 
 
 
460-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот -
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Карамфил“ 



№ 13, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.312 с 
площ 4 668 кв.м и сграда с идентификатор 10135.2553.312.1 със ЗП 321 
кв.м; конструкция – масивна, етажност – 2 етажа; година на построяване 
1975 г.; сграда с идентификатори 10135.2553.312.2 със ЗП 77 кв.м; 
конструкция – масивна, етажност – 1 етаж; година на построяване 1975 г.; 
сграда с идентификатори 10135.2553.312.4 със ЗП 109 кв.м; конструкция – 
масивна, етажност – 1 етаж; година на построяване 1975 г.; сграда с 
идентификатори 10135.2553.312.8 със ЗП 558 кв.м; конструкция – масивна, 
етажност – 1 етаж; година на построяване 2020 г.; предмет на АПОС № 
10472/06.11.2020 г. 

460-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и съгласно Раздел IV, чл. 2 „б“ 
от договор рег.№ Д13000729ВН/26.06.2013 г. и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – 
Варна прекратява действието на договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 
г., сключен между Община Варна и ЦДГ № 28 „Карамфилче“ за 
безвъзмездно управление на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Карамфил“ № 13. 

460-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Детска градина № 10 
„Карамфилче”, БУЛСТАТ 000085748, със седалище и адрес на управление:  
гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, представлявана от Директор,  имот - 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Карамфил“ 
№ 13, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.312 с 
площ 4 668 кв.м и сграда с идентификатори 10135.2553.312.1 със ЗП 321 
кв.м; конструкция – масивна, етажност – 2 етажа; год. на построяване 1975 
г.; сграда с идентификатори 10135.2553.312.2 със ЗП 77 кв.м; конструкция 
– масивна, етажност – 1 етаж; год. на построяване 1975 г.; сграда с 
идентификатори 10135.2553.312.4 със ЗП 109 кв.м; конструкция – масивна, 
етажност – 1 етаж; год. на построяване 1975 г.; сграда с идентификатори 
10135.2553.312.8 със ЗП 558 кв.м; конструкция – масивна, етажност – 1 
етаж; год. на построяване 2020 г.; предмет на АПОС № 10472/06.11.2020 г.  

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

 



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

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува? Преминаваме към следващите 

две точки – (16) и (17).    
(16) – изменение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да съхраним 
жената“. 

(17) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“. 

Имате думата. И т. (20) и (21), извинявам се, точно така.  
(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за учредяване на право на ползване върху имот, находящ се в м. 
Кайряк, ПИ 10135.4016.28., за устройване на 150 броя пчелни семейства. 

(21) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за ползване 
спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“, СК 
„Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на 
Първа езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна 
база и Гребна база на спортните клубове, като тук има предложение от моя 
страна за отпадане на режийните разноски, тъй като комисията е взела 
решение такива да има. Моето предложение е да отпаднат режийните, 
какъвто е бил режимът до момента. Имате думата, колеги.  Христо 
Атанасов, заявка за изказване, заповядайте.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Това е същото, което 

Вие казахте, защото комисията беше направена, беше входирано 
предложението с това допълнение, но Вие го направихте – този текст да 
отпадне. Така че, обезсмисля се моето предложение. Благодаря Ви! 

 
Янко СТАНЕВ 
Може ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Стефан Станев заявка за изказване. Колега Станев, не Ви чуваме. 
  
 



Стефан СТАНЕВ 
Г-н председател, колеги… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Станев, не Ви чуваме. 
 
Стефан СТАНЕВ 
…мисля, че това предложение за режийните разноски трябва да бъде 

оттеглено и да не го гласуваме. Ако го приемем, ще влезем в противоречие 
със Закона за физическото възпитание и спорта и правилника му.  Не 
напразно в наредбата на Столична община този текст е изчистен и е 
прието, който ползва, да заплаща всички разходи. Друг е въпросът – що е 
то „режийни разходи“? Законът казва: разходите за използването на 
обектите. Приключих. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Станев, заповядайте.  
 
Янко СТАНЕВ 
Той, г-н Станев, го спомена. Аз просто искам да кажа, че при 

ползването на безвъзмездното право на ползване на общински спортни 
бази разходите се поемат от ползвателите, освен ако, изключението е, 
според спецификата на  вида спорт, безплатни занимания с двигателна 
активност, спортни лица, ученически дейности, деца в неравностойно 
положение и т.н. Тоест, ако тези, които ползват безплатно спортните зали, 
не взимат средства, пари, от хората, които ползват – дали това са ученици, 
деца, студенти, лица в неравностойно положение и така нататък, тогава 
бихме могли да ги освободим от така наречените „режийни разноски“. 
Иначе аз също смятам, че ако те обаче вземат такси, трябва да плащат 
разходите. Това е мое мнение от едно време още. Защото броят на групите, 
числеността на групите, които ползват тези обекти, той се определя от 
правилници, които трябва да бъдат изготвени от ОП „Спорт“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, д-р Станев, позицията Ви. Благодаря. По отношение на 

/…н.р/ на своето предложение, като мотив аз изтъквам това, че към 
настоящия момент положението, правното и фактическото, е такова и в 
момента го продължаваме, като това, разбира се, винаги може да се 
промени, променяйки нашата вътрешна нормативна база. Това е моята 
позиция. Нали, пак казвам, не искам да ангажирам никой с нея.  Бранимир 
Балачев, след това Генадий Атанасов. Колега Балачев, имате думата. 

 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Сега, според мен, въпросът е принципен, след като предоставяме 

безвъзмездно, защото това е текстът на решението. Очевидно, че 
безвъзмездното ползване на базите, значи и освобождаване на всякакъв 
вид режийни разноски. Има логика в това, което, за съжаление, и 
нормативна база върху това, което казва д-р Станев, че тези, които 
използват нашите бази безвъзмездно, а пък взимат пари от тези, които 
тренират върху тях, би следвало да заплащат някакъв процент върху 
режийните, които всъщност са за поддръжката на съответната база. Но аз 
пак казвам, въпросът е принципен. Няма пречка, според мен, ние да вземем 
решение да освободим всички от това. Другият вариант е да приемем това, 
което д-р Станев каза, че студенти, ученици, хора с неравностойно 
положение и т.н.– да не плащат. Да плащат само тези, които използват тази 
вратичка, която ние им даваме, за вземане на някакви такси и т.н.    

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Генадий Атанасов, имате думата. 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Г-н председател, колеги, значи, искам да направя едно предложение, 

свързано с гласуването. Ако в предходните случаи, когато гласувахме 
анблок, точките бяха сходни, тук, според мен, точките са доста различни 
по естество. И лично аз правя предложение да ги разделим, понеже аз 
имам различно мнение по различните точки и така анблок няма как да 
гласувам просто.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви! Имали сте възможност да изразете позицията си преди 

да направим гласуването за анблока. В момента вече имаме решение да 
бъдат разгледани анблок. Други мнения и съображения по същество? 
Режим на гласуване. 

 
457-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022662ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: Да бъде 
прехвърлен от Раздел V в Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна 
общинска собственост, за които община Варна ще проведе процедура по 
учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на 
НРПУРОИ“, недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 



гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, представляващ пет стаи, 
коридор, санитарни възли, намиращи се в първия етаж на пет етажен 
жилищен блок със застроена площ от 92,72 (деветдесет и две цяло и 
седемдесет и две стотни) кв.м, заедно с 39,35% от общите части на 
сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост 
№ 226/01.08.1997 г. 

457-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022662ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Сдружение „Асоциация да съхраним жената“, ЕИК 103194084, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, 
представлявано и управлявано от УС за безвъзмездно ползване, имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар 
Освободител“ № 64, представляващ пет стаи, коридор, санитарни възли, 
намиращи се в първия етаж на пет етажен жилищен блок със застроена 
площ от 92,72 (деветдесет и две цяло и седемдесет и две стотни) кв.м, 
заедно с 39,35% от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на Акт за общинска собственост № 226/01.08.1997 г., за срок от 5 
(пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на Сдружението. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
458-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които община 
Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на 
чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“ се добавя недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко 



Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 2363/12.12.2002 г. 

458-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна 
предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“, ЕИК 
103187015, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк 
„Възраждане“ бл. 22, ет. 16, ап. 91, представлявано от Илиян Стефанов 
Ризов – председател на УС за безвъзмездно ползване, имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“, 
представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със застроена 
площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 2363/12.12.2002 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на Сдружението. 

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

 
 
 
 
 
461-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022766ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които община 
Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на 
чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се добавя част от недвижим 
имот - частна общинска собственост, находящ се в местност „Кайряк“, 
предмет на Акт за общинска собственост № 7029/13.07.2012 г. 

461-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, т. 2 Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022766ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на Красен 



Стефанов Христов, ЕГН 841105****,  върху 1 000 (хиляда) кв.м идеални 
части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.4016.28 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.четири хиляди и шестнадесет.двадесет и осем), находящ се в 
местност „Кайряк“ (съгласно приложена скица), предмет на Акт за 
общинска собственост №7029/13.07.2012 г., вписан в СВ-АВ-Варна с рег. 
№ 14823/17.07.2012г., Акт №181, дело №7871, за срок 5 (пет) години за 
разполагане на „временен пчелин“, устроен в съответствие с изискванията 
на чл. 15 и чл. 16 от Закона за пчеларството, с капацитет 150 (сто и 
петдесет) броя пчелни семейства, в съответствие с регистрация на 
животновъден обект към Министерството на земеделието и храните.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху частта от гореописания имот. 

 
 
 
 
462-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
по реда на чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и 
спорта по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20019337ВН-002ВН/18.11.2020 г. и предложение за изменение от Тодор 
Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
РД20019337ВН-003ВН/09.12.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
за безвъзмездно ползване спортните обекти и съоръжения на Община 
Варна в СК „Простор“, СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, 
Многофункционална спортна зала на I-ва езикова гимназия, ОСРК 
„Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и Гребна база на спортните 
клубове (съгласно приложен списък), за срок от 5 (пет) години – 01.01.2021 
г. - 31.12.2025 г. 

Ползването на спортната база да се осъществява съгласно приет и 
утвърден график от управителя на ОП „Спорт –Варна“ за ползване на 
съответната спортна база. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 1; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Стефан Станев – „за“ 
Окончателният резултат: за – 34, против – 1, въздържали се – 9, 

отсъстват – 7, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към разглеждане на подточка (18) от точка 3 на ПК 

„Собственост и стопанство“, а именно: изменение на „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 
г.“ и учредяване възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на 
българските учители“. 

Имате думата. Не виждам мнения и съображения. Режим на 
гласуване.  

  
459-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022681ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В Раздел V 
„Застроени нежилищни имоти-общинска собственост, за които община 
Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на чл. 14 от 
ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за определяне 
на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост“, добавя недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Шипка” № 17-19, представляващ помещение на партерния етаж на 
триетажна жилищна сграда с площ от 22 (двадесет и два) кв.м – предмет на 
Акт за общинска собственост № 42/17.01.1997 г. 

459-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022681ВН/24.11.2020 г., Общински съвет Варна дава съгласие  
Кметът на Община Варна да сключи договор със Сдружение „Синдикат 
на българските учители“, БУЛСТАТ 000703550, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ № 11 за срок от 5 (пет) 
години за възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Шипка” № 17-19, представляващ помещение на партерния етаж на 



триетажна жилищна сграда с площ от 22 (двадесет и два) кв.м. – предмет 
на Акт за общинска собственост № 42/17.01.1997г . 

Месечната наемна цена се определя на 40,20 (четиридесет лева и 
двадесет стотинки) лева, с включен ДДС, определена съгласно чл. 11, ал.2 
от „Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
общински нежилищни имоти”. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
имотът е предоставен за ПОЛЗВАНЕ.  

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

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

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува?  
Преминаваме към подточка (22) – допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 
г.“, одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 
10135.2562.273, ПИ 10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и 
ПИ10135.2562.142. 

Христо Атанасов има заявка за изказване. Заповядайте, колега. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на самата комисия 

изразих становището си и в момента бяха направени няколко разговора, 
доколкото съм в течение, по отношение на това с разпореждането със 
самия имот и моето предложение е следното – да бъде добавено в 
предложението за решение, че имотът няма да бъде продаван или заменян 
и ще бъде използван единствено и само за нуждите на Прокуратурата.  
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, не знам, може би говорите за другата точка. Тук 

става въпрос за жк. „Чайка“ по чл. 15, предварителен договор по Закона за 
устройство на територията. 

 
 



Христо АТАНАСОВ 
Не. Извинявам се, двадесет и…. Да, извинявам се...  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли мнение по тази точка?  
 
Христо АТАНАСОВ 
Аз съм за Висшия съдебен съвет. Бързам с няколко точки… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие вървите малко напред. Ще Ви дам възможност тогава. 
Други менения и съображения, колеги? Не виждам подадени заявки. 

Режим на гласуване. 
 
463-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел XVII „Недвижими имоти – общинска собственост, за които могат 
да се проведат процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след 
одобряване на съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община 
Варна“ със следните недвижими имоти: 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.273, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на основание 
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с    § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на Закона за 
местно самоуправление и местната администрация; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.270, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на основание 
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с    § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на Закона за 
местно самоуправление и местната администрация; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, с начин на трайно 
ползване „комплексно застрояване“ – общинска собственост, предмет на 
АОС № 10176/03.07.2019 г. 

463-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал.5 от 



ЗУТ, с които са определени пазарните стойности на придаваемите части 
към проектен УПИ ІХ-142 „за жил. стр. и търговия“, кв. 8, ж.к. „Чайка“, гр. 
Варна които са съответно: на 88 (осемдесет и осем) кв.м от поземлен имот 
с идентификатор 10135.2562.273 в размер на 19 360 (деветнадесет хиляди 
триста и шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева; на 1 (един) кв.м от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2562.270 в размер на 220 (двеста и двадесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 
(двеста и двадесет) лева; на 5 (пет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.2562.214 в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева, както 
и  на отнеманата част от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.142 с 
площ 349 (триста четиридесет и девет) кв.м, която възлиза на 76 780 
(седемдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева. 

463-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, при следните 
условия:  

1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Геновева Петрова 
Владимирова-Стоянова, Мария Атанасова Бянова, Петър Василев Недков, 
Йорданка Димитрова Панайотова и Койчо Димитров Койчев при равни 
квоти собствеността върху 88 (осемдесет и осем) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2562.273, целият с площ от 3427 кв.м, с начин на 
трайно ползване „за  второстепенна  улица“ – общинска собственост на 
основание чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на Закона 
за местно самоуправление и местната администрация; 1 (един) кв.м от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2562.270, целият с площ 1423 кв.м, 
с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ – общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 
от ПЗР на Закона за местно самоуправление и местната администрация; 5 
(пет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, целият с 
площ 4278 кв.м, с начин на трайно ползване „комплексно застрояване“ – 
частна общинска собственост, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 10176/03.07.2019 г., които се придават към проектен УПИ 
ІХ-142 „за жил. стр. и търговия“, кв.8, жк. „Чайка“, гр. Варна съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по 



т.10, протокол № 21/04.06.2019г.,  идентичен съгласно скица-проект № 15-
349387/18.04.2019г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2562.281, с проектна площ 3239 кв.м, при съседи: 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2562.268, 10135.2562.270, 
10135.2562.214, 10135.2562.273 и 10135.2562.55, по одобрените по-горе 
пазарни оценки. 

2. Геновева Петрова Владимирова-Стоянова, Мария Атанасова 
Бянова, Петър Василев Недков, Йорданка Димитрова Панайотова и Койчо 
Димитров Койчев ще прехвърлят на ОБЩИНА ВАРНА собствеността 
върху 349 (триста четиридесет и девет) кв.м от собствения си недвижим 
имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.142, 
целият с площ от 3493 кв.м (съгласно скица-проект № 15-
349377/18.04.2019г.), по КК и КР на гр. Варна, придобити на основание 
нот. акт № 56, том І, рег. № 2480, дело № 47/01.08.2018г.; нот.акт № 100, 
том І, рег. № 3945, дело № 82/27.11.2018г.; нот. акт № 37, том І, рег. № 927, 
дело № 34/2019г.; нот.акт № 117, том І, рег. № 3989, дело № 
95/03.11.2015г.; нот. акт № 32, том ІV, рег. № 8826, дело № 563/2004г.,  от 
които 180 (сто и осемдесет) кв.м се придават към поземлен имот с 
идентификатор 10135.2562.273 и 169 (сто шестдесет и девет) кв.м се 
придават към поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, по 
одобрената по-горе пазарна оценка.   

3. Страните са се договорили, че разликата между пазарните оценки 
на имотите описани в т. 1 и т. 2 в размер на 56 100 (петдесет и шест хиляди 
и сто) лева няма да се дължи от Община Варна.  

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на УПИ ІХ-142 „за 
жил. стр. и търговия“, кв.8, ж.к. „Чайка“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Геновева Петрова Владимирова-Стоянова, Мария Атанасова Бянова, Петър 
Василев Недков, Йорданка Димитрова Панайотова и Койчо Димитров 
Койчев. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 7; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 6.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли, колеги, някой, който не е успял да гласува? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само да погледнем дали сме излезли, просто върви в момента 

гласуването. 
 
Марица ГЪДЕВА 
Вие не излизате, колега Атанасов.  
 
Христо АТАНАСОВ 
За протокола – „за“, с едно уточнение, ако ми дадете възможност. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Само да обявя резултата и ще Ви дам възможност. Да, Христо 

Атанасов не е участвал, за протокола – „за“. 
Предложението за решение се приема с 26 гласа, какъвто е 

необходимият брой за това.  
Колега Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
По тази точка, тъй като в самата комисия, в кадастъра, излизаше, че 

единият от имотите е държавна-частна собственост, г-н Бойновски уточни, 
че с промяната в закона те имат прехвърляне на Общината, но тъй като ние 
няма възможност да влезем в тази специална част в кадастъра и да 
погледнем това, просто бяхме помолили да допълни и да покаже някакъв 
документ за това. Ако е възможно, разбира се. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да ви бъде представени такъв документ… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, защото в кадастъра в …. /н.р./ 
 
Петко БОЙНОВСКИ  
….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Някой друг имаше… 
 
Николай ЕВТИМОВ 
За протокола – „за“. Не ми излезе… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Евтимов за протокола „за“. Благодаря Ви.  
Следващата подточка (23) – даване на съгласие за предоставяне на 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за стопанисване, 
поддържане и експлоатация новоизградени инфраструктурни обекти.  

Имате думата. Режим на гласуване. 
 
464-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022727ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да се предоставят за стопанисване, 
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД новоизградени инфраструктурни обекти - 
публична общинска собственост на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от 
Закона за водите, представляващи строежи: 

1. „Уличен водопровод Ф110 ПЕВП, с дължина 288 м. от о.т. 38 към 
о.т. 68, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. 
Варна“; 

2. „Улична битова канализация Ф 315 PVC, с дължина 162 м. между 
о.т. 68 към о.т. 55, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, район „Владислав 
Варненчик“, гр. Варна“; 

3. „Външно помпено-напорна битова канализация и КПС за 
присъединяване на УПИ II -165,166, , кв. 6, м-ст „Старите лозя“, со „Долна 
трака“ по плана на гр. Варна“; 

4. „Уличен водопровод с тръби ПЕВП Ф110, с дължина 66,00 м. от 
о.т. 451 до връзка със съществуващ уличен водопровод Ф159С, кв. 49, по 
плана на 21-ви м.р., гр. Варна“; 

5. „Уличен водопровод ПЕВП Ф90 от о.т. 188 до о.т. 191, кв. 61, с 
дължина 104,70 м., местност „До Стадиона“ по плана на с. Тополи, гр. 
Варна“; 

6. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110, в ПИ 10135.2723.9517, кв. 64, 
между о.т. 115 и о.т. 1225, по плана на со „Ваялар“, гр. Варна. Дължина на 
трасето 45м.“; 

7. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 23,20 м. и улична 
битова канализация РЕ Ф315 с дължина 24,19 м. до УПИ VIII-437,438 (ПИ 
10135.3523.576), кв. 21 по плана на со „Кочмар“, гр. Варна“;  

8. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 96 м. и улична битова 
канализация от PVC Ф315 с дължина 91м. и двете от о.т. 1056 до о.т. 1058, 
кв. 43, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, 1-ви м.р., гр.Варна“; 



9. „Улична канализация PVC Ф315 с дължина 22,00 м по ул. „Ангел 
Кънчев“, между о.т. 1011 и о.т. 1012 до съществуваща РШ на улична 
канализация по ул. „Начо Начев“ в 9-ти м.р., гр.Варна“. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Има ли някой колега, който не е успял да гласува? 
 
Николай ЕВТИМОВ 
„за“, незнам дали излезе. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, да проверим само. 
 
За протокола: Янко Станев – „за“. Николай Евтимов казва „за“, но 

той е в системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение е поправка на очевидна фактическа грешка в 

решение № 89-2(4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна. 
Имате думата. Става въпрос за промяна в правните основания, 

разгледано е на комисия.  
Няма изказвания. Режим на гласуване. 
 
465-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от проф. д-
р Емил Ковачев – управител на  „Специализирана болница по акушерство 
и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ 
ЕООД с рег.№ ОС20000607ВН_001ВН/20.10.2020 г., Общински съвет – 
Варна променя свое решение № 89-2(4)/11.02.2020 г., като същото в 
цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 
2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 
4, ал. 4 и ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
писмо с рег. № ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на 



„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, Общински съвет – 
Варна увеличава капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, със сумата от 1 086 000  
/един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, представляващи целево 
финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи; 
основен ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване, 
отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-4/26/31.01.2018 г., 
№ 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на Общински съвет 
– Варна, чрез записване от едноличния собственик на капитала Община 
Варна на нови 10 860 /десет хиляди осемстотин и  шестдесет/ броя 
дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на 
извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на  1 381 
000  /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 
13 810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки с номинална 
стойност от по 100 /сто/ лева.  

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

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 381 000 /един 
милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810 
/тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла с номинална стойност от по 
100 /сто/ лева всеки един от тях. 

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

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

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

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



Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Предложението се приема. Някой колега да не е успял да гласува? 
Минавам към следваща точка – вземане на решение за увеличаване 

на капитала на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и промяна 
на Устава на дружеството. Имате думата. Не виждам заявки. Режим на 
гласуване.  

 
466-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, т.4 от Наредбата за 
реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, чл.147, ал.2, във връзка с 
чл.137, ал.1, т.4 от Търговския закон, чл.100, ал.4, във връзка с чл.100, 
ал.2, т.4, чл.100, ал.7, във връзка с чл.100, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за 
лечебните заведения, и във връзка с писмо от проф. д-р Емил Ковачев – 
управител на  „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД с рег.№ 
ОС20000607ВН/14.10.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

1.Да бъде увеличен капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД със сумата от 323 500 /триста двадесет и три 
хиляди и петстотин/ лева чрез записване от едноличния собственик на 
капитала Община Варна на нови 3 235 /три хиляди двеста тридесет и пет/ 
дяла от капитала на дружеството, всеки от които с номинална стойност 
100 /сто/ лева. 

2.Да бъде изменен Устава на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД, в частта му по чл.5, който да придобие 
следната редакция: 

„Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 704 500 /един 
милион седемстотин и четири хиляди и петстотин/ лева, разпределени в 
17 045 /седемнадесет хиляди четиридесет и пет/ дяла, с номинална 
стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях. 

Капиталът на дружеството е формиран, както следва: 
-капиталът в размер до 295 000 /двеста деветдесет и пет хиляди/ 

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



-капиталът в размер на 1 086 000  /един милион осемдесет и шест 
хиляди/ лева представлява предоставено от Община Варна в полза на 
Дружеството целево финансиране на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 
и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни материални активи; основен 
ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване; 

-капиталът в размер на 323 500 /триста двадесет и три хиляди и 
петстотин/ лева представлява предоставено от Община Варна в полза на 
дружеството целево финансиране на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.2 от 
ЗЛЗ за изграждане на пристройка за външен асансьор към 
съществуващата сграда /в това число асансьорна уредба/. 

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

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

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Някой колега да не е успял да гласува?  
Преминаваме към следваща точка от дневния ред – одобряване на 

пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Планова“. 

Имате думата. Режим на гласуване. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Г-н председател, имах заявка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви дам възможност сега да я направите, колега. Сега излезе току-

що. Има явно някакво малко забавяне. 
 
467-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20022787ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на 80 (осемдесет) кв.м идеални части от собствеността на 



Община Варна, представляваща 109 (сто и девет) кв.м идеални части от 
поземлен имот № 393 (триста деветдесет и три), целия с площ от 709 
(седемстотин и девет) кв. м, находящ се в гр. Варна, со „Планова“ в 
размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м  в размер на 31,25 (тридесет и един лева 
и двадесет и пет стотинки). 

467-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20022787ВН/25.11.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Йорданка Петкова Савова чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со 
„Планова“, представляващ 80 (осемдесет) кв.м идеални части от поземлен 
имот № 393 (триста деветдесет и три), целия с от площ 709 (седемстотин и 
девет) кв. м, при граници: ПИ №394, ПИ №396, ПИ №392, ПИ №9509, на 
съсобственика Йорданка Петкова Савова. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10175/03.07.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 5; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Стоянов, имате думата. 
 
Велин СТОЯНОВ 
Уважаеми колеги, на последната присъствена сесия около петдесет 

такива подобни точки бяха махнати от дневния ред и сега тях ги няма, а 
тази е в дневния ред. Въпросът ми е защо тази е в дневния ред, а 
останалите – не? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Останалите точки са върнати за актуализиране на различни неща, 

като оценки, становища и така нататък, след което ще бъдат внесени за 
ново разглеждане.  

Преминаваме към следваща подточка (27) – определяне 
предназначението на жилища – собственост на Община Варна. 



Имате думата. Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 
468-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилище – частна общинска собственост и го включва 
във фонд “Резервен”, както следва: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет  Ап. АОС № 
 гр. Варна, 

ул. „Полковник Свещаров“  
№ 24 

    10075/11.04.2019 г. 
СОС с ид. 

№10135.2556.355.2.4 

468-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна определя 
предназначението на жилище – частна общинска собственост и го включва 
във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“, както следва: 
№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

 гр. Варна, 
ул. „Полковник 
Свещаров“  №24 

    10073/11.04.2019 г. 
СОС с ид. 

№10135.2556.355.2.3 
468-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна прехвърля 
от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Резервен“, следното 
жилище: 
№ Адрес Б

 
Вх

 
Ет. Ап

. 
АОС № 

 гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, 
ул. „Ана Феликсова“ 
№ 12 

   
3 

6318/20.01.2011 г.  
СОС с ид. 

№10135.3511.520.1.41 

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

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 6; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.* 



Някой колега да не е успял да гласува?  
Преминаваме към подточка (28) – вземане на решение за закриване 

на специализирано звено за изпълнение на местни дейности и услуги, 
финансирани от общинския бюджет – Общинско предприятие „Комплекс 
за детско хранене“. Имате думата, г-жо Николова. След това Костадин 
Костадинов.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, уважаеми колеги. Искам да се обърна към Вас във връзка 

с това, че за мен е изненада, че се предлага да се закрие едно общинско 
предприятие, което има изключително важна роля в живота на варненци и 
съответно да се прехвърли дейността му на едно предприятие, което пък 
варненци имат изключително негативно отношение. Лично аз съм подала 
сигнал до прокуратурата във връзка с дейността на „Ученическо и столово 
хранене“, във връзка с това, че граждани на мен ми сигнализираха, че 
продукцията, която се изнася оттам, не кореспондира по никакъв начин 
нито на качествено, нито на количествено ниво с някакви нормални 
стандарти. За съжаление, все още нямам обаждане от Икономическа 
полиция във връзка с това, за да потвърдя моя сигнал, но аз и моите колеги 
ще гласуваме категорично „против“ да се ликвидира това общинско 
предприятие, което досега е показало, че има изключително значение във 
връзка с помощта, която оказва на гражданите на Варна и съответно на 
подрастващото поколение. Благодаря. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Не мога да се включа с реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Николова. Само за протокола да Ви кажа, не знам 

кои варненци визирате и как, но Вие като общински съветник би следвало  
да знаете, че „Ученическо и столово хранене” и „Комплекс за детско 
хранене“ първо имат едни и същи доставчици на хранителни продукти. 
Второ, по договор между “Ученическо и столово хранене” и 
предприятието, то извършва готвенето на по-голямата част от ястията. 
Нищо, че те излизат официално от  „Комплекса за детско хранене“. Така 
че, няма как едното да е много добро, както казвате, защото се готви на 
едно и също място, от едни и същи хора, от едни и същи доставчици на 
хранителни продукти, а второто да е много лошо.  Благодаря. 

Марица Гърдева за реплика. След това Костадин Костадинов. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, може ли аз нещо да кажа след Вас? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Може да кажете. Дуплика му се казва. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Чудесно. Мога ли в момента да се изкажа? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се. Дуплика имате, да. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря. Тъй като гражданите и тяхната реакция към това, което се 

произвежда и се поднася на населението, е стигнало до мен, за мен няма 
значение кой, къде и какво е направил. Въпросът е какъв е резултатът. 
Гражданите са доволни от това, което се поднася на децата, които са от 10-
месечна до 3-годишна възраст, но са изключително недоволни от това, 
което се поднася на децата в ученическата възраст в столовете на учебните 
заведения. Това исках да кажа аз и това подчертавам. Нямам представа 
кой, къде и как ги прави тези неща, но за мен е необяснимо защо нещо 
работещо и нещо, от което гражданите на Варна са доволни, трябва да бъде  
ликвидирано. Това беше моето изказване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. В продължение на казаното от Вас отново ще 

подчертая, че нещо работещо не бива ликвидирано, а бива сливано като 
две звена. На следващо място – „Ученическо и столово хранене“ хранят 
изключително малък брой училища на територията на община Варна. Тук 
може би има някакво разминаване в информацията. Огромна част от 
училищата не се изхранват от „Ученическо и столово хранене“, а от 
външни изпълнители, които се избират конкретно от всяко едно училище, 
от директора. Благодаря. 

Марица Гърдева има реплика, след това – Костадин Костадинов, 
след това – д-р Станев. 

 
Марица ГЪРДЕВА  
Аз предполагам, че някой е въвел колегата Николова в огромно 

заблуждение, защото действително това, което Вие казвате, е точно така, 
че много малко от училищата ползват услугите на „Ученическо и столово 
хранене“ поради факта, че при обявяване на обществените поръчки 
„Ученическо и столово хранене“, което храни по Български държавен 
стандарт, явно не устройва чисто финансово директорите на училищата. Аз 
искам само да допълня, че „Ученическо и столово хранене“ храни детските 
градини и там аз мога да кажа от абсолютно лично наблюдение, че 
храната, която получават децата, е много добра и адмирации към 



храненето, което правят  „Ученическо и столово хранене“ – изцяло по 
Български държавен стандарт с качествени продукти. Така че някой Ви е 
въвел, г-жо Николова, в изключително голямо заблуждение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря! Костадин Костадинов има думата, след това – д-р Станев.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря и аз. Искам да започна с това, че, когато през 2012 г. 

създавахме и беше взето решението за създаване на общинското 
предприятие „Комплекс за детско хранене“, тогава една част от 
общинските съветници, които бяха съветници и тогава, много добре си 
спомнят, предложението беше изключително добре аргументирано от 
тогавашния кмет Кирил Йорданов и беше също така много активно 
подкрепено от групата на ГЕРБ, която тогава и сега формираше 
мнозинството в Общинския съвет. Много аргументи бяха изказани. Всички 
тези аргументи бяха абсолютно обратни на тези, които в момента се 
коментират по отношение на сегашната ситуация. Ето защо трябва да си 
зададем няколко въпроса. Първо – случило ли се е нещо, което да се е 
променило между 2012 г. и 2020 г., което да налага вземането на подобно 
решение с оглед на това, че няма забележки към работата на „Комплекс за 
детско хранене“. Напротив – не само, че няма забележки,  а всъщност това 
е  едно от добре работещите, да не кажа, може би най-добре работещото 
такова предприятие, защото неговата дейност е изключително 
чувствителна. Родителите много внимателно следят  какво се предлага на 
децата. Същото нещо, разбира се, важи и за персонала в детските градини. 
Така че, мисля няма две мнения по въпроса, че това предприятие си върши 
добре работата. Следователно излиза на преден план въпросът защо се 
налага неговото сливане, хайде да не казваме закриване, а неговото 
сливане с друго подобно предприятие. Навремето се обясняваше през 2012 
г., че решението ще бъде много икономически целесъобразно, тъй като ще 
се намалят разходите. Имаше намеци, направени тогава, че по схемата, 
която е била тогава, за функциониране на храненето е имало хора, които са 
се облагодетелствали. Разбира се, нищо конкретно не беше казано, но 
всеки един от колегите в Общинския съвет може да влезе в архива на 
администрацията и да види какви точно са били дебатите и кой какво е 
казал през 2012 г. Аз сега обаче искам да кажа няколко думи по отношение 
на така направеното предложение, с което естествено изразявам не само 
моето несъгласие, но и на групата на „Възраждане“, защото ние от 
„Възраждане“ считаме също за неправилно, нецелесъобразно и дадено с 
цел обслужване на лични интереси на определен кръг лица. Става ясно, че 
дейността по детското хранене ще се запази изцяло, но ще се поеме от 
„УСХ“. Посочените мотиви са неоснователни и не могат да обосноват 



целесъобразност, доколкото не се предвижда съкращаване на разходи, 
реорганизации или оптимизации, които да доведат до допълнителни 
икономии или по-добра ефективност от дейността. Неоснователно се сочи 
в предложението, което четох много внимателно, че за продължаване 
дейността на „КДХ“ са необходими увеличаване на щата на предприятието 
с допълнителни бройки, персонал, допълнителен финансов ресурс, 
закупуване на автомобили и други разходи за оборудване и обзавеждане, 
каквито реално не са необходими, тъй като дейността се осъществява от 
години с наличния персонал и активи. И тъй като не е необходимо 
разширяване на дейността, няма нужда от назначаване на допълнителен 
персонал, както и допълнителни разходи за оборудване и т.н. Сочи се също 
така в предложението, че обединяването на дейностите под ръководството 
на „УСХ“ ще даде повече възможности и ресурс за преодоляване на 
пазарната конкуренция в сферата на храненето и т.н. и т.н., без да се 
уточнява, че седем години комплексът функционира успешно и 
осъществява дейностите, за които е създаден. По един систематизиран 
начин не се налага нито увеличаване на щата, нито някакъв допълнителен 
финансов ресурс. Искам да кажа, че ние от „Възраждане“ сме 
изключително критични, както е добре известно, към работата, към 
дейността на общинската администрация, но когато има звена в нея, които 
работят добре, няма как да не го кажем и няма как да не го дори поощрим, 
защото в крайна сметка не всичко е черно или бяло. Не е вярно също така 
това, което е изложено в предложението, че за продължаване на 
дейностите на комплекса се налагат допълнителни разходи. Смятам, ние от 
„Възраждане“ смятаме, че няма да се постигне оптимизация на разходите 
по бюджета на общината, нито ще има повишаване на ефективността от 
дейността. Реално предложеното закриване на комплекса и поемането на 
функциите от „УСХ“ е с цел осъществяване на търговски дейности от 
определен кръг от фирми и усвояване на средства от определен кръг 
заинтересовани лица – нещо, което през 2012 г. беше намекнато, и ние 
нямаме друго логическо основание да мислим, че в момента се случва 
нещо кой знае колко по-различно, освен че кръговете, които през 2012 г. са 
били отрязани, сега в момента искат отново да се включат в източването на 
общината. С оглед на това, с оглед на направеното от кмета на общината 
предложение за закриване на общинското предприятие, смятаме, че няма 
да се постигне повишаване на дейността и точно поради тази причина няма 
да се оптимизират разходите, няма да се намали обемът на работа, нито 
обекти и персонал, а занапред „УСХ“ ще продължи да осъществява наред 
със собствените си дейности и тези на детското хранене, с което можем да 
сме 100% сигурни, че поне на първо време няма как да се постигне 
повишаване  ефективността от дейността. Да, би могло, хипотетично, но в 
крайна сметка, с оглед на наложилите се практики, виждаме, че е по-добре, 
по-вероятно да се случи обратното, т.е. нещата да не се случат добре, а да 



се случат зле. Ние от „Възраждане“ няма да подкрепим предложението и 
по същия начин апелираме за, както многократно сме го заявявали досега, 
за разум във вземането на подобни решения. Това решение не е 
обосновано и не е в интерес на града и на гражданите на Варна. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Станев, имате думата, след това – Иван Иванов.  
 
Янко СТАНЕВ 
Ами уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа, има едно 

неразбиране на въпроса. Ще започвна оттам, че съгласно Закона за 
предучилищното образование в детските градини се извършва хранене и 
на деца до 2-годишна възраст, т.е. това, което се говори за голямото 
разделение нали, за голямата разлика в дейността на „КДХ“ и „УСХ“, не 
съществува. Единствената разлика е в малките яслени групи.  

Нещо повече изготвя се храна, която е по единни стандарти. Мога да 
кажа само, че и двете – общинската фирма и общинското предприятие, се 
финансират от общинския бюджет. Тука е първата разлика, че общинското 
предприятие подписва договор и на база на този договор получава 
средства от Община Варна и има определени с наше решение режия и 
оклад. В общинското предприятие тези елементи поради липсата на 
законова основа липсват. Това е първото несъстоятелно твърдение за 
финансирането. Напротив, финансирането се запечатва, т.е. става ясно, 
прозрачно и видимо за всички. Що се отнася до това, че нямало никаква 
нужда, ами аз мога да цитирам заявките на „КДХ“ само за бюджет 2021 г., 
където примерно се искат 3 автомобила за 150 000 лв. и други неща. 
Обединението на двете структури ще доведе до намаляване на разходите в 
тази посока и по-голямо оптимално използване. Това е мое мнение. Това 
мнение от 2012 - 2013 г. е предадено и в протокола, в тогавашните реплики 
и гласувания. Тогава имаше една концепция, че общинските предприятия 
ще бъдат по-ефективни. С времето това се доказа, че не е така поради 
промени в Закона за публичните финанси, поради промени в закона, 
създаването на Закона за публичните предприятия и други нормативни 
бази. Още нещо искам да кажа, че храненето, което искахме да възложим, 
да кажа, това, което се налага да бъде единно предприятие във Варна,  т.е. 
една фирма да го извършва, особено на групите, които са на осигуряване 
на хранене на децата от неорганизирания контингент – това са детските 
кухни и т.н., трябва да се извършват по единен стандарт и от единна 
структура. В момента дори, ако приемем, че трябва да ги храним през 
„КДХ“, нямаме решение на Общинския съвет, нямаме и промяна в 
правилника, че да го извършваме. В обяснителната записка за 
проектобюджета за 2020 и 2021 г. ясно и точно са написани 



икономическите ефекти, включително и на „КДХ“, и на „УСХ“, 
икономическите ефекти, които се водят, ако има единна дейност.  

Сега, аз ще прескоча драмите с това какво се закрива и какво се 
открива. Въпросът е това, което се прави, ще бъде ли добро за децата и за 
учениците. Аз смятам, че около 7 000 души, 7 000 човека, които се хранят, 
с единно ръководство, с единна политика в областта на диетологията на 
експертите, които се намират, включително и експертите на „КДХ“. Може 
би единственото, което ще се случи ече някои ръководители в някоя от 
тези две структури ще отпаднат. В това няма драми, защото там имаше 
хора, които доста отдавна бяха прекрачили рамките на нормалното. Аз не 
искам да се връщам към това време, но аз мога да дам само една преценка 
– извършени бяха в периода 2015-2020 г. над 40 проверки, включително и 
в „УСХ“, и в „КДХ“, от различни държавни институции. За голяма радост, 
ние нямаме нито едно фрапиращо нарушение, което да е повлияло на 
здравето на децата, всеки може да се запознае с цялата документация. Така 
че двете фирми си вършат работата, но така или иначе според мен 
създаването на единна структура, това е мое лично мнение, разбира се, ще 
бъде в полза на децата и на учениците. Нещо повече – създаването на 
единна структура, ще доведе до по-големи възможности. Ето сега Ви 
казвам, че примерно наблюдавам внимателно търговете, които се 
провеждат по училищата и където за първи път от много години „УСХ“ 
участва доста сполучливо. Единната структура обаче ще позволи и по-
добро участие. Ще се огранича до тука…  

Г-н председател, смятам, че когато обсъждаме теми и има въпроси и 
твърдения, те трябва да почиват на факти, а тези факти са в документите. 
Истината е в документите и в нещата, за които са правени проверки, 
правени са нормативни устройства, нормативни уредби, правени са диети 
за децата. И тогава ще взимаме решения. Кое е по-добро за храненето на 
децата в яслите, детските градини и училищата – единната структура. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Станев. В допълнение ще кажа за всички, които сме 

изключително загрижени за качеството на хранене, че контролът върху  
това преминава директно върху Общински съвет. Какво по-хубаво от това, 
колеги?! Иван Иванов, заповядайте! 

 
Лидия МАРИНОВА 
Д-р Маринова след това. 
 
Иван ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, тезата на БСП по настоящото 

обсъждане е, че социалните функции на общината, социалните грижи на 



общината, би следвало да се осъществяват най-вече от общински 
предприятия, които да са пряко подчинени на администрацията, и това, без 
да правим допълнително изказване, е наша теза, застъпвана отдавна. 
Мотивировката, която ни се поднася и която се коментира към настоящия 
момент относно икономическата целесъобразност, целяща оптимизация и 
нужните разходи, които са цитирани около 250-300 000 лв., е меко казано 
несъстоятелнa. На последната присъствена сесия, когато гледахме отчетите 
на търговските дружества, д-р Георгиева, която е мениджър на търговското 
дружество „Столово хранене“, коментира, че… коментирахме, и 
увеличихме капитала на дружеството, т.е. бяха инвестирани средства в 
дружеството за същия тип ремонти, доставка на техника и оборудване, 
каквито сега „КДХ“ казва, че са необходими за общинското предприятие. 
Внесената документация, която трябваше да разгледаме, липсва 
изчерпателен анализ и доводи защо след сливането на двете структури се 
пристъпва към… и остава търговското дружество, което е действително 
подлежащо на контрол от Общинския съвет, но ние считаме за по-
целесъобразно, че формата, която трябва да бъде след сливането, това е 
задължително общинско предприятие. Плюс това аз не виждам проблем да 
се пристъпи към ликвидация на търговското дружество, а не на 
общинското предприятие, тъй като законът точно е дефинирал методиката, 
по която това нещо да се осъществи, и процедурите. Също така не бяхме 
запознати и липсва информация относно имотите, които стопанисват към 
настоящия момент общинското предприятие и търговското дружество. 
Считаме, че административното управление, контролът, финансирането, 
менажирането и възможностите за злоупотреби категорично са много по-
малко при функциониране на тези дейности като структурна единица 
„общинско предприятие“. Коментирайки тази фактология, искам да 
заостря вниманието, че в хронологичен план, ако се направи анализ на 
крайните резултати, които годишните отчети на търговските дружества в 
един по период около 10 г. назад, ще се установи, че наистина те не са 
впечатляващи към настоящия момент, а ние отново искаме да заложим на 
търговско дружество.  

Най-накрая ще кажа, че във време на пандемия не е ли по-
целесъобразно да запазим за момента две дружества – алтернативни 
доставчици на храна. Към настоящия момент, когато има проблем, да 
имаме алтернатива за доставка на храна на нашите деца. Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Само ще кажа една вметка, преди да дам думата на 

следващия, че се радвам на катарзиса, който БСП претърпя… 
 
Лидия МАРИНОВА  
Може ли аз да съм следващата… 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Д-р Маринова, не ме прекъсвайте!  
 
Лидия МАРИНОВА  
Извинявай, просто не знам дали излязох.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Моля, не ме прекъсвайте!  
 
Лидия МАРИНОВА  
Извинявай.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Бранимир Балачев, заповядайте! 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. Г-н председател и уважаеми колеги, слушам внимателно 

дебата за сливането на едно общинско предприятие към едно търговско 
дружество. Много моля и много ми се иска утре сутринта да не прочета в 
нито един сайт, в нито една публикация, в нито едно радио да чуя как 
Варна, как Общинският съвет, как мнозинството е оставило Варна, и 
варненци, и малките бебета от 1 до 3 години без храна, защото са решили 
да ликвидират това предприятие.  

Нека да сме наясно какво представлява сливането. Сливането, както 
Ви обясни председателят в началото на своето експозе, представлява 
всъщност форма на окрупняване на определена дейност. Има ли спор, че тя 
е сходна? Няма спор за това нещо. Предложението, което се прави, е да се 
окрупни дейността, да се намали ръководният административен персонал, 
дебело подчертавам това нещо, което Костадинов тук размахваше пръст 
все едно, че вече е в Народното събрание. Та – предложението е за 
окрупняване. Днес цял ден говорим за търговски дружества как те трябва 
да бъдат заздравени, как те трябва да работят, ако не на печалба, поне да не 
търсят и да не подават ръка към общинския бюджет и към нас, а 
същевременно, когато се предлага една такава оптимизация, виждаме 
какъв негативен ефект има цялото това нещо. Т.е. първо, не е ликвидация, 
има сливане на две търговски дружества. Това ще доведе до намаляване на 
административния персонал, същевременно да бъдат по-
конкурентноспособни на пазара - това, което каза и д-р Станев. Участие 
във всички училища на общинското търговско дружество за участие, 
защото, взимайки и имайки възможност за доставки на по-големи 
количества, те могат да направят по-ниски цени. Това са елементарни 
работи от основните икономически постановки на всяко едно търговско 
дружество. По този начин те ще могат да „завладеят“, казано в кавички, 



разбира се, и друга територия и по този начин това търговско дружество, 
окрупнено, с намален административен персонал, да покаже и дори да 
излезе на печалба със същите показатели. Да, аз имам три деца, всички са 
минали през кухнята. Имам двама внуци, също са минали през кухнята, и 
винаги сме били доволни от това хранене. Няма да има изменение и няма 
да има никакви промени в това. Напротив, аз очаквам подобрение с оглед 
на това, че доставките ще бъдат на по-добри цени и ще може нашето 
търговско дружество да бъде конкурентоспособно на всички останали 
други частни търговски дружества, които хранят децата в училищата с 
разни сандвичи и т.н., и не искам да влизам въобще в темата пък на 
търговете, които са в училищата. Така че много моля да не се 
злоупотребява с термина и да се разгадава терминът „сливане“ и че детско 
хранене във Варна е имало, има и ще има и занапред. Благодаря Ви!  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Амин, г-н Балачев. Д-р Маринова, последната заявка за изказване. 
 
Лидия МАРИНОВА  
Ще бъда съвсем кратка. Само ще добавя, че предстои съвсем скоро 

приемане на съвсем нова по философия и съдържание наредба за хранене, 
която ще бъде внесена в Народното събрание, за която голям дял има в 
написването Община Варна, Дирекция „Здравеопазване“. И смятам, че 
една единна структура ще спази много по-добре изискванията в тази 
наредба, защото Варна беше пионер в много иновации в начина на  
хранене, особено за деца с хранителни проблеми, с алергии и със 
специални хранителни нужди. И не съм така убедена, че частните фирми, 
нали всеки има право да избира, спазват абсолютно всички тези 
изисквания, поне досега. Така че една нова структура би могла много по-
добре да спази тези изисквания и да много по-добър контрол върху 
качеството на храненето. Това е.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря на д-р Маринова. Христо Боев.  
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми колеги, аз, както предполагам повечето от моите колеги в 

Общинския съвет, се запознах също с мотивите на кмета на общината 
относно закриването на Общинското предприятие „Комплекс за детско 
хранене“, както и преминаването на осъществяваната от него дейност към 
„Ученическо и столово хранене“. Чух и тезата на отделни колеги  
представители на различни групи в Съвета. Първо, бих искал да кажа, че 
не съм съгласен с тезата, изказана от колегата д-р Станев, че общинските 
предприятия не са достатъчно ефективни. Без, разбира се, да 



абсолютизирам техните предимства, смятам, че те имат някои такива, 
които са много съществени, например по-добрата оперативност и 
икономичност в работата, която извършват. Не на последно място, аз 
смятам, колеги, че спецификата на дейността на „Комплекса за детско 
хранене“, според мене, налага тя да бъде извършвана под формата на 
общинско предприятие, тъй като тук не бива да се поставят на преден план 
комерсиални интереси, които са водещи за всеки търговец, без значение 
дали е публично предприятие, или не. А на преден план трябва да излязат 
общинските и социални функции. От тази гледна точка аз не смятам, че 
прехвърлянето на финансираната от Общината специфична дейност под 
формата на дейността на акционерно дружество е стъпка в правилната 
посока. Затова съм съгласен с тезите, които изказаха и колегата 
Костадинов, и колегата Любчев, и не бих гласувал за такова предложение. 
Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви! Тръгнах да казвам на предходното изказване, че се 

радвам на катарзиса, който БСП претърпява по отношение на принципното 
отношение спрямо търговските дружества, общински, и общинските 
предприятия. Десета година съм общински съветник, трети мандат, за 
първи път чувам тези от БСП в подкрепа на общинските предприятия, за 
което се радвам, между другото. Благодаря Ви. Други мнения и 
съображения? 

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, мога ли да се включа, тъй като не ми дава 

възможност системата за реплика и дуплика? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте! 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря. Ако всъщност колегата Гърдева е права и аз съм дълбоко 

заблудена относно „Ученическо и столово хранене“, все пак, тъй като те 
нямат достатъчно заявки от училищата, не е ли по-логично да се случи 
обратният вариант – да се закрие „Ученическо и столово хранене“ в крайна 
сметка, защото „Детско хранене“ всъщност работи добре. Това е моята 
реплика в случая.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Само да кажа, че тези реплики е хубаво и тези 

обсъждания да ги правим в комисиите, отколкото на сесия. Никой в 



момента няма как да даде този отговор, трябва да се правят анализи и 
прочее, и прочее, и т.н.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Понеже колегата Гърдева така ме репликира и аз заради това така 

повдигам темата. Благодаря. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Дуплика, защото не е правилно… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Аз вече забравих каква беше Вашата дуплика, г-жо Гърдева. Нека да 

преминем към процедура….. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ  
Процедура, г-н Балабанов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Много Ви благодаря, г-н Златев. Днес много широко ме подкрепяте и 

ще почерпя. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ  
Прекратяване на дебатите и режим на гласуване.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Режим на гласуване, колеги. Няма други заявки. По същество. 
 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 9; въздържали се – 3,  

отсъстващи – 29.*  
 
За протокола: Генадий Атанасов - „за“, Светлозар Чорбаджиев - „за“, 

Рюян Ризов – „въздържал се“, Стефан Станев - „за“, Милена Димова - „за“, 
Лидия Маринова - „за“, Николай Евтимов – „за“. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Може ли да се прегласува, тъй като всички излязоха от системата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Подлагам отново на гласуване. Давам 30 секунди да си рестартирате 

системите и пускам ново гласуване по искане на колегата Мартин Златев. 
30 секунди за рестарт на системата.  

Пускам ново гласуване, колеги. Режим на гласуване.  
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
За какво? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
По същество. Нали предложихте да го пусна отново на гласуване.  
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Е, тя се бъгна системата направо? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Сега пуснах новото гласуване в момента.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н Балабанов, за протокола трябва да бъда „против“, а Вие ми 

казахте и натиснах по-рано.  
 
Стефан СТАНЕВ 
За протокола - „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мартин Златев не разбрах как гласува. 
 
Венцислав СИВОВ 
За протокола – „въздържал се“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„въздържал се“ Мартин Златев. Венцислав Сивов също „въздържал 

се“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Аз съм „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Анелия Клисарова – „против“. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Резултати от гласуването: за – 20; против – 14; въздържали се – 7,  

отсъстващи – 10.*  
 
Други колеги? Дайте ми окончателно… 
 
Резултати от гласуването: „за“ – 20; „против“ – 16; „въздържали се“ – 

9, предложението не се приема. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Оспорвам гласуването, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Бранимир Балачев оспорва гласуването. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Не ставайте смешни, колеги. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не съм Ви дал думата. Режим на гласуване.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
469-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20022774ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна закрива 
общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, БУЛСТАТ: 
000934421664, с адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 11 и предмет на 
дейност:  

1. Приготвяне на храната за децата от 10-месечна до 3-годишна 
възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в 
кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент 
(непосещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) и децата от 
организирания контингент (детските ясли и яслени групи от ОДЗ).  

2. Осигуряване на транспорт за разнос на храната от майките-кухни 
до разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи 
на ОДЗ-тата.  

3. Оказване на  методично ръководство на детските ясли и яслените 
групи в ОДЗ (организиран контингент) за цялостната дейност на детските 
кухни към тях, включително спазване на нормите за здравословно хранене 
при приготвяне на храната.  



4. Осигуряване на квалификация на персонала, отговарящ за 
детското хранене. 

469-3-1. Дейностите, осъществявани от общинско предприятие 
„Комплекс за детско хранене“ и описани в т. І от настоящото решение, да 
се изпълняват от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.  

469-3-2. Изменя и допълва предмета на дейност на „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД, който да придобие следния вид:  

„Приготвяне на храната за децата от 10-месечна до 3-годишна 
възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в 
кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент 
(непосещаващи детски ясли и яслени групи в детски градини) и децата от 
организирания контингент (детските ясли и яслени групи от детските 
градини). Осигуряване на транспорт за разнос на храната от майките-кухни 
до разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи 
на детските градини. Оказване на методично ръководство на детските ясли 
и яслените групи в детските градини (организиран контингент) за 
цялостната дейност на детските кухни към тях, включително спазване на 
нормите за здравословно хранене при приготвяне на храната. Осигуряване 
квалификация на персонала, отговарящ за детското хранене. Доставка на 
стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на 
потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово 
хранене“. 

ІV. Всички дълготрайни материални активи и инвентар, обслужващ 
дейностите в кухните-майки, разливочните пунктове и кухненските 
блокове на детските ясли да бъдат прехвърлени безвъзмездно в 
собственост на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

V. Възлага на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да продължи 
ползването на предоставените под наем на общинско предприятие 
„Комплекс за детско хранене“ имоти, собственост на други физически или 
юридически лица по преценка за целесъобразност, като подпише нови 
договори за наем и поеме всички разходи, свързани с тяхната 
експлоатация. 

VІ. Отменя свои решения № 1179-6-3 (Пр. № 25) от 30.10.2013 г., № 
809-10-2 (Пр. № 20) от 26,27.07.2017 г., № 2045-2 (Пр. 40) от 30.03.2015 г., 
№ 1110-7-1 (Пр. № 23) от 18.09.2013 г. Възлага на Кмета на община Варна 
да прекрати договорите с общинско предприятие „Комплекс за детско 
хранене“, сключени в изпълнение на цитираните решения.  

VІІ. Отменя свое решение № 1375-4 (Пр. № 35) от 05.10.2018 г. 
отнасящо се за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на 
автомобил, марка Киа, модел Рио, рег. № В3162КМ, собственост на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ 



ЕООД в полза на общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ за 
срок от 10 (десет) години. 

VІІІ. Трудовите правоотношения на работещите в закритото 
общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ да се уредят 
съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда, като 109 щатни бройки, 
съгласно утвърдената и изменена с решения № 753-9 и № 754-9 (Пр. № 20) 
от 26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна организационна структура 
на ОП „Комплекс за детско хранене“, преминат към „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД, а 3 (три) щатни бройки на длъжност „Касиер 
купони“ преминат към второстепенен разпоредител дирекция 
„Здравеопазване“ – единно бюджетно счетоводство Филиал „Детски ясли“.  

ІХ. Възлага на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да осигури 
необходимите условия и възможност за продажба на купони в обектите за 
раздаване на храна по график. 

Х. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет общинско 
предприятие „Комплекс за детско хранене“, БУЛСТАТ: 000934421664, с 
адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 11. 

ХІ. Остатъкът от средствата, гласувани по бюджета на второстепенен 
разпоредител общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, д. 431 
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, да се 
пренасочат към второстепенен разпоредител дирекция „Здравеопазване“ – 
единно бюджетно счетоводство Филиал „Детски ясли“.  

ХІІ. Възлага на Кмета на община Варна в качеството му на 
възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки да 
сключи договор за хранене на деца от неорганизирания контингент 
непосещаващи детски ясли и яслени групи в общинските детски градини и 
децата от организирания контингент - детските ясли и яслени групи на 
общинските детските градини, с „Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 
100% общинска собственост. 

ХІІІ. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия за изпълнение на решенията. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Докато…… /н.р./ 
 
Стефан СТАНЕВ 
За протокола – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Стефан Станев – за протокола „за“. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Аз съм „за“ – за протокола. 



 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Евтимов –  за протокола „за“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Аз съм „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – за протокола „против“. 
По системата резултати от гласуването са:  
 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 16; въздържали се – 8,  

отсъстващи – 8, предложението не се приема.*  
 
Плюс тези, които са допълнителните: 21 - „за“, 17 -„против“, 8 - 

„въздържал се“ предложението не се приема.  
 
Велин СТОЯНОВ 
За протокола „въздържал се“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Велин Стоянов – за протокола „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Костадин Костадинов отрицателен вот.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да питам преди това дали няма да има прегласуване, защото не 

мина решението, още два-три пъти?...  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Щом съм Ви дал отрицателен вот, значи решението е минало.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, добре. Нищо не се знае все пак. Аз искам да благодаря на 

колегите, които гласуваха против това предложение. Смятам, че е разумно 
и смятам, че времето ще го докаже. Всъщност вече го е доказало с 
практиката досега през последните осем години. Така че решението, което 
беше взето, е добро. Аз гласувах „против“ и смятам, че по този начин 
защитихме интереса на всеки един жител на нашия град, а не противния 
случай – да се постави обществен интерес в полза на един, двама или 
трима, които да използват обществения ресурс в лична облага. Благодаря. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Стела Николова също отрицателен вот. Имате думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Аз също искам да благодаря на колегите, които не подкрепиха това 

предложение, независимо колко пъти трябваше да го прегласуваме, тъй 
като явно управляващото мнозинство желаеше това да мине. Благодаря, 
колеги, радвам се и дано и следващите предложения, които ние ще внесем 
и които са в интерес на гражданите на Варна, също да бъдат така 
подкрепени. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз нямам какво да кажа по темата след такива гръмки изказвания. 
 Преминаваме към следваща точка от дневния ред – одобряване на 

застраховател на имуществото на „Обреди“ ЕООД. Тук особеността, 
колеги, е, че имаме равен резултат на гласуването в ПК „Собственост и 
стопанство“. Имате думата. Режим на гласуване. 

 
470-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от Елица Ботева – 
управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № ОС20000697ВН/01.12.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството 
застраховател – „Армеец“ АД и дава съгласие за сключване на договор за 
застраховка на сградите и имуществото на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 8,  

отсъстващи – 9, предложението се приема.*  
 
За протокола: Светлан Златев – „въздържал се“, Велин Стоянов – 

„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Другите колеги явно са успели всички да гласуват.  
Преминаваме към точка (30) – отмяна на решение № 385-

3(8)/29.09.2020 г. относно даване на съгласие за прекратяване действието 
на договор с рег. № Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане на решение за 
безвъзмездно прехвърляне в собственост на Висшия съдебен съвет на 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2. Тук особеното е, че има 
отрицателно становище на ПК „Собственост и стопанство“. Имате думата, 



колеги. Христо Атанасов има заявка за изказване, да, преди малко 
направихте, след което Бранимир Балачев.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на комисията се 

възпротивих срещу това предложение с мотивите, че трябва да остане в 
патримониума на общината. Впоследствие имаше разговори, защото 
самият период на отговор от страна на Висшия съдебен съвет – за какво ще 
бъде използван и колко пари ще бъдат инвестирани, не можа да пристигне 
в писмен вид. Вече съм наясно с това каква е идеята и искам да направя 
следното предложение: в предложението за решение да бъде записано, че 
прехвърлянето, т.е. даряването на имота и земята, да не могат да бъдат 
продавани, залагани или заменяни и да бъдат използвани единствено и 
само за целите на Висшия съдебен съвет. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Атанасов. Да, предложението Ви има резон – 

да има изрична воля на дарителя да се ползва само за нуждите на Висшия 
съдебен съвет имотът, и двата имота – и поземленият, и сградата. Колега 
Балачев, имате думата.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, да, има промяна в становището на някои от 

основните опоненти по време на комисията по собственост и стопанство, 
които всъщност държаха тази собственост, макар и съвсем голичка, да 
остане в патримониума на общината, което, казано така на…, разгадано по 
правилата на вещното право, значи, че ние щяхме да имаме един акт за 
общинска собственост на въпросната сграда и дворно място, като всичко 
останало щеше да бъде ползвано безвъзмездно и безсрочно от Висшия 
съдебен съвет. От такава гола собственост Община Варна по принцип няма 
полза, защото всъщност притежаването на един акт за общинска 
собственост с нищо няма да обогати общината, нито ще обогати нейното 
състояние, след като тя не може активно да ползва един имот. Моето 
предложение беше друго. Все пак дава се един имот, който е общинска 
собственост, който е собственост на община Варна, респективно на целия 
град. Същевременно Висшият съдебен съвет има имот, който от 2006 г., 
мисля, че даже и преди това, беше определен и бе започнато едно 
проектиране на една съдебна палата във Варна, каквато безспорно 
варненци трябва да имат, и аз се надявам до края на този мандат ние този 
проблем да го решим.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля по същество, колега, само.  



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, казвам защо. Този парцел така и остана неизползван, оказа се, че 

мястото не е удачно. Същевременно обаче за община Варна този парцел би 
имал значително…, би имал полза от него, защото би могла да развие 
доста структури, включително ние сега сме го взели безвъзмездно между 
другото за ползване на паркинг, което, според мен, е несериозно.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, отново Ви прекъсвам, ама не е по същество това нещо, този 

имот. Темата е друг имот, нали. За този имот Вие развихте тезата 
прекрасно на комисия, само че той не е предмет на разглеждане в момента, 
а времето напредва.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Въпросът е, че най-добрата форма, която искаме, да запазим нещо 

или да бъде трансформирано от едно място в друго, това е евентуалната 
замяна. Това е моето мнение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други заявки за изказвания, колеги. За 

приемане на настоящото предложение е необходимо…. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Само не можахме да разберем това предложение на Балачев по 

същество ли е замяна, или как ще го формулираме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, няма как да е по същество, защото няма никаква конкретика и 

няма правено такова предложение. Предложението по същество на кмета, 
което го виждате пред себе си. Той изразява своето мнение, че би могло да 
се мисли и за замяна, то би могло да се мисли и за придобиване 
безвъзмездна собственост от страна на община Варна на този имот, само че 
това не е предмет на разглеждане в момента. Подлагам на гласуване 
предложението на кмета ведно с допълнението, направено от колегата 
Христо Атанасов. Необходимо е, колеги, квалифицирано мнозинство тук 
от ¾ от общия брой на общинските съветници. Режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

471-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г. и становище от 
проведено на 08.12.2020 г. заседание на ПК „Собственост и стопанство“ с 



рег. № Д15000407ВН-021ВН/10.12.2020 г., Общински съвет – Варна 
отменя решение № 385-3/8/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна, 
считано от датата на приемане на настоящото решение, дава съгласие за 
прекратяване действието на договор рег. № Д20001575ВН/25.11.2020 г. 
сключен между Община Варна и Висш съдебен съвет, БУЛСТАТ 
121513231, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. 
„Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, представляван от Боян Магдалинчев, за 
безвъзмездно управление на недвижим имот – публична общинска 
собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.1503.498.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин 
деветдесет и осем.едно), област Варна, община Варна, гр. Варна, район 
Одесос, п.к. 9000, ул. Кракра“ № 2, вид собственост.-общинска публична, 
функц. предн. Заведение за социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 
407 кв. м,, по взаимно съгласие. 

471-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна 
обявява за частна общинска собственост, имот – публична общинска 
собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.1503.498.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин 
деветдесет и осем.едно) и поземлен имот с идентификатор 10135.1503.498 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин 
деветдесет и осем) с площ от 1722 (хиляда седемстотин двадесет и два) 
кв.м, целия с площ от 3 540 (три хиляди петстотин и четиридесет) кв.м, 
област Варна, община Варна, гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. 
„Кракра“ № 2, вид собственост - общинска публична, функц. предн. 
Заведение за социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 407 кв. м,  
Заповед за одобрение на КККР № РД-18 98/10.11.2008 г. на изпълнителен 
директор НА АГКК, АПОС № 5345/12.11.2008 г., вписан по надлежния ред 
в Службата по вписванията – гр. Варна. 

471-3-2. На основание чл. 21,ал. 2 във връзка с чл. 21 ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, по реда на 
чл. 37 а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г. , Общински съвет – Варна реши да 
се проведе процедура по прехвърляне безвъзмездно в собственост на 
Висш съдебен съвет, БУЛСТАТ 121513231, със седалище  и адрес на 
управление: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, недвижим 
имот общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1503.498 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем) с площ от 1722 (хиляда 



седемстотин двадесет и два) кв.м идеални части от целия с площ 3540 (три 
хиляди петстотин и четиридесет) кв.м и сграда с идентификатор 
10135.1503.498.1(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
три.четиристотин деветдесет и осем.едно), застроена площ 407 кв.м, брой 
етажи 3, находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, район 
Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 
НРПУРОИ, за безвъзмездно прехвърляне на гореописания недвижимия 
имот в полза на Държавата, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 7, 

отсъстващи - 8.*  
 
Стефан СТАНЕВ 
За протокола – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Стефан Станев – за протокола „за“. Има ли други колеги, които не са 

успели да гласуват? Има ли други колеги? Моля да ми дадете крайния 
резултат. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Балачев съм „за“. Изхвърли ме системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, Вие не сте участвал в гласуването. 
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 37; против – 1; 

въздържали се – 7, отсъстващи - 6, предложението не се приема.  
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.  
 
………/н.р./ 
Г-н Балабанов, 37 гласа не са ли достатъчни? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз обявих, че се изисква квалифицирано мнозинство от ¾ от общия 

брой на общинските съветници.  
Продължавам нататък. Точка (31) – допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2020 г.“, реципрочна точка между другото, и вземане на решение 



Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността върху недвижим 
имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47. Тук пък придобиваме 
недвижим имот, безвъзмездно. Мнения и съображения, колеги, първо. 
Няма. Режим на гласуване. 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Аз съм „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, и колегата Златев тук ме подкрепи.  
 
Велин СТОЯНОВ 
За протокола – „за“. 
 
Стефан СТАНЕВ 
„за“. 
 
472-3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20023239ВН/02.12.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни, физически и юридически лица” с 
недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47, 
представляващ сграда с идентификатор 30497.501.363.4 (тридесет хиляди 
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и 
три.четири) със застроена площ от 356 (триста петдесет и шест) кв.м, ведно 
с 1081 (хиляда осемдесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 30497.501.363 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и 
седем.петстотин и едно.триста шестдесет и три), целия с площ от 6513 
(шест хиляди петстотин и тринадесет) кв.м. 

472-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 34, ал. 1, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20023239ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна реши Община 
Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно собствеността 
върху недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47 



представляващ 1081 (хиляда осемдесет и един) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 30497.501.363 (тридесет хиляди 
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и 
три), целия с площ от 6513 (шест хиляди петстотин и тринадесет) кв.м и 
сграда с идентификатор 30497.501.363.4 (тридесет хиляди четиристотин 
деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и три.четири) със 
застроена площ от 356 (триста петдесет и шест) кв.м, включен като 
непарична вноска в капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, ЕИК 
175030371, като едноличен собственик на капитала е Министерството на 
образованието и науката. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на 
гореописания недвижим имот, съгласно действащото законодателство. 

 
Окончателни резултати от гласуването: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0, отсъстващи – 6, предложението се приема.*  
 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Велин Стоянов – „за“, Стефан 

Станев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Последна за 

„Собственост“. А, предпоследна, извинявам се. Даване на съгласие за 
бракуване на автобуси, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна. 
Имате думата. Режим на гласуване. 

 
473-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската 

собственост и чл. 17 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества връзка с писмо от инж. Злати Златев – Изпълнителен директор 
на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000698ВН/02.12.2020 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на автобуси – 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложения списък. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3, 

отсъстващи - 7, предложението се приема.* 
 
Някой колега да не е успял да гласува?  
За протокола: Стефан Станев – „за“, Светлан Златев – „за“. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към последна точка от ПК „Собственост“ – даване на 

съгласие за изработване и одобряване на проект за Подробен устройствен 
план – План за регулация за изменение на УПИ VII „Ритуален комплекс“ 
/ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ 10135.1506.397/, кв. 108 по 
плана на 7-ми микрорайон на град Варна, ул. „Крали Марков“ № 1, 3, 5, 
съгласно приложена скица. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
474-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 135, ал. 
1 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 4, 
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с писмо рег.№ ОС20000655ВН/29.10.2020 г. и 
заявление рег.№ АУ030408ОД/01.04.2020 г. на управителя на „Обреди“ 
ЕООД, гр. Варна, Общински съвет – Варна, в качеството му на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Обреди“ 
ЕООД, ЕИК 813106564, реши: 

Дава съгласие за изработване и одобряване на проект за Подробен 
устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ 
„Ритуален комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ 
10135.1506.397/, кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна, ул. 
„Крали Марко“ № 1, 3, 5, съгласно приложена скица. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Обреди“ ЕООД 
извършването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 6, 

отсъстващи - 7, предложението се приема.* 
 
Някой колега да не е успял да гласува?  
За протокола: Стефан Станев – „за“, Светлан Златев – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Предложения за 

решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика“. 
  



IV. 
 

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

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

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

на жизнени и комунално-битови потребности. 
(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, за разкриване и функциониране на социална услуга „Приют“ с 
капацитет 50 места.  

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първият проект за решение е относно отпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 
потребности. Имате думата. Отпускане. Не виждам заявки. Режим на 
гласуване.  

Тук, колеги, допълвам само, че имаме предложено предварително 
изпълнение предвид настъпване края на финансовата година, за да могат 
да бъдат изплатени помощите на хората по-скоро.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
475-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., 
на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20023473ВН/04.12.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 



решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

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

отсъстващи – 10,  предложението се приема.* 
 
За протокола: Стела Николова – „за“, Велин Стоянов – „за“, Светлан 

Златев – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата подточка – неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 
потребности. Неотпускане. Мнения и съображения?  

 
………./н.р/ 
 Какво е становището на комисията? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само кой иска думата? Светлан Златев ли? 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Не, само искам да знам какво е становището на комисията и как е 

протекло гласуването? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Становището на комисията, сега ще дам думата на д-р Маринова да 

го каже какво е.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Неотпускането е с основание е, че тези хора, които са отхвърлени от 

помощи, или не са подали пълен комплект документи, или вече тази 
година са били подпомогнати. И комисията единодушно прие това, 
доколкото си спомням. Или може би един въздържал се беше само. Това е 
по тази точка.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Маринова. Режим на гласуване, колеги.  
 
476-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 



№ РД20023473ВН/04.12.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

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

отсъстващи - 8, предложението се приема.* 
 
Някой да не е успял да гласува?  
За протокола: Светлан Златев – „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към последното предложение от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно даване на съгласие за участие на 
община Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за разкриване и 
функциониране на социална услуга „Приют“ с капацитет 50 места. Имате 
думата. Не виждам мнения и съображения, режим на гласуване.   

 
477-4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на Община Варна 
с рег. № РД20007078ВН-003ВН/17.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско 
развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за 
разкриване и функциониране на социална услуга „Приют“ с капацитет 50 
места. 

2. Дава съгласие Община Варна да разкрие функционираща 
социална услуга „Приют“ с капацитет 50 места на адрес: гр. Варна, ул. 
„Петко Стайнов“ № 7. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и физически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото 
решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-
2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет 
– Варна допуска предварително изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Някой колега да не е успял да гласува?  
 
Преминаваме към предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ . 
 
 

  



V. 
 

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

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

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

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

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

по асистирана репродукция. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение – отпускане на еднократна финансова помощ 

по молби на граждани за лечение. Отпускане. Имате думата. Режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

478-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с писмо от Анастасия Георгиева – директор на дирекция 
„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

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

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

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега, който да не е успял да гласува?  



Преминаваме към втората подточка – неотпускане на еднократна 
финансова помощ по молби на граждани за лечение. Имате думата. Режим 
на гласуване. 

 
479-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус във връзка с писмо от Анастасия Георгиева – директор на дирекция 
„Здравеопазване“ с рег. № ОС20000706ВН/08.12.2020 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
За протокола: Велин Стоянов – „за“, Венцислав Сивов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Друг колега има ли, който да не е успял да гласува?  
Преминаваме към подточка трета – отпускане на финансови средства 

за дейности и изследвания по асистирана репродукция. Имате думата. 
Режим на гласуване. 

 
480-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Анастасия Георгиева – директор на 
дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 г., 
решение на Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база 
здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за 
дейности и изследвания по асистирана репродукция, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

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

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

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към последната точка от ПК „Здравеопазване“, а 

именно – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 
по асистирана репродукция. Имате думата. Г-жо Николова, имате думата. 

 



Стела НИКОЛОВА 
Извинявайте, г-н председател, ако може проф. Клисарова да се 

включи все пак да обясни за гражданите защо фактически са отхвърлени 
тези молби. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Проф. Клисарова, ако сте на линия – кратко. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да. На линия съм. Чувате ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Трябва да кажа, че само две молби не са одобрени. Едната молба не е 

одобрена, защото са без платени данъци двойката, която кандидатства. А 
втората молба не е одобрена, защото нямат уседналост две години, както е 
по наредбата - да живеят в град Варна. И тези две молби бяха отделени. 
Реално погледнато, защото не отговарят на условията по наредба, за да 
бъдат дадени средства. Иначе всички 14 двойки са удовлетворени. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви, проф. Клисарова. Режим на гласуване. 
 
481-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Анастасия Георгиева – директор на 
дирекция „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000707ВН/08.12.2020 г., 
Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 3; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Някой колега, който да не е успял да гласува?  
Преминаваме към точка шеста – предложения за решения от ПК 

„Архитектура и градоустройство“.  
  



VI. 
 

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

„Архитектура и градоустройство“ относно: 
(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, община 
Варна“. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VI-318, 334 „за жилищна сграда и трафопост“, кв. 
24, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(3) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ ХVI-135, 136 „за обществено обслужване, жилища и 
трафопост“, кв. 34, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, 
община Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х-
314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв. 
19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(5) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 
„за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за 
жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за 
жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и УПИ: I-
300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-300 „за жилища“, VI-300 „за 
жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, VII-300 „за жилища“, 
VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за 
жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV-
300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 
„за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана 
на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. 

(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решения № 574-
9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение – одобряване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. 
Каменар, община Варна“. Имате думата. Режим на гласуване, колеги. 

 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

482-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Решение № 1433-4(36)/19.12.2018 г. на 
Общински съвет – Варна за разрешено изработване на Подробен 
устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен 
колектор от с. Каменар, община Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 
и ал. 7, одобрено задание на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, като се има предвид решение по т. 1 от 
Протокол № 35/01.10.2019 г. на ЕСУТ при община Варна, 
административна преписка по заявление с вх. № АУ003593ВН/09.01.2018 
г. от Заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ003593ВН-012ВН/26.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ 
канализационен колектор от с. Каменар, община Варна“. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Второто предложение - одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-318, 

334 „за жилищна сграда и трафопост“, кв. 24, по плана на к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“. Имате думата. Г-жо Николова, имате думата. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. От точка (2) до точка (5) всичко общо 

взето е едно и също. Нашата група смята, че курортен комплекс „Св. Св. 
Константин и Елена“ се превръща в квартал на Варна и ние категорично 
сме против това, което фактически се предлага за гласуване, защото в 
крайна сметка, според Общия устройствен план на Варна, е заложено 
градът да расте на юг, а не курортните комплекси да се превръщат в 
жилищни квартали. Уви, управляващото мнозинство явно няма желание да 
изпълнява Общия устройствен план, нито пък да спре така желанието на 
инвеститорите да превърнат един курортен комплекс, който трябва 



всъщност да създава работни места, да носи съответно постъпления в 
Община Варна, в нещото, в което всъщност го превръщаме. Ние по този 
начин всъщност узаконяваме пореден квартал на Варна, който не знам 
докъде ще стигне. За съжаление, това, което се предлага, вероятно не е 
съобразено с един нов законопроект, който Ваш съпартиец е внесъл в 
Народното събрание, а именно да има главен ландшафтен архитект към 
общините с над 100 хиляди жители. Така че, оттук нататък, ако това 
предложение се приеме и стане така закон, ще бъде много интересно как 
инвеститорите в градовете ще спазват това, което фактически трябва 
абсолютно всеки да спазва, а именно – запазване на зелената система и на 
курортните комплекси и на градовете и т.н. Но за мен тези предложения са 
изключително нагли и безпардонни и нашата група категорично няма да ги 
подкрепи. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Разбирам, че това е позицията по и последващите 

точки, както казахте, която изразявате.  
 
Стела НИКОЛОВА 
От две до пет, включително. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, от две до пет, включително. Да, само ще кажа, че по отношение 

на курортните комплекси, знаете си има Наредба 7, която наредба урежда 
въпроса какви, какъв тип сгради биха могли да бъдат построени на 
територията на такива комплекси. И на следващо място, по отношение на 
ландшафтния архитект, това е в действителност една нова фигура, чиито 
функции обаче в момента изпълняват главните архитекти. Те следят точно 
за това. И за да бъда разтоварена тяхната работа, се създава нова фигура. 
Да не оставаме с впечатление, че досега това нещо не е следено за него. 
Други мнения и съображения? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Кратко изказване. 
 
Йордан ПАВЛОВ 
Г-н председател, имам реплика. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, кратко изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика. Първо реплика на Йордан Павлов. 



Йордан ПАВЛОВ 
Да, благодаря! Искам само да уточня, че в правилата и нормативите 

за прилагане на Общия устройствен план, в раздела, който е за курортно-
устройствени зони е записано, че може да има жилищни функции, така че 
от тази гледна точка това е спазено. И второто което е, двата имота са 
отредени за жилищни сгради преди смяната, която е в момента, която 
запазва отреждането. И отделно от това имат минимално озеленяване, 
което беше 50 или 60 %, което е по закон за тази зона. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. В допълнение аз това нещо също го казах, че за единия 

или двата от ПУП-овете се предвижда занижаване на параметрите, които 
са предвидени с основния ПУП, който е действащ в момента. Г-н Балачев, 
имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Оттеглям, тъй като аз щях да кажа това, което каза колегата Павлов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма други заявки за изказвания, колеги. Режим на 

гласуване.  
 
483-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 585/24.10.2019 г. и Заповед № 
247/15.05.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с 
чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 1 от 
Протокол № 15/26.05.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна, 
административна преписка с рег. № АУ007440ВН/20.01.2020 г. и по доклад 
от Кмета на Община Варна с рег. № АУ007440ВН-002ВН/02.12.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План 
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI-318, 334 
„за жилищна сграда и трафопост“, кв. 24, по плана на кк „Св. Св. 
Константин и Елена“, община Варна, представляващ изменение на ПУП 
– ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 



Марица ГЪРДЕВА 
„за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, първо да обявя резултата от системата, след това ще дам 

възможност за всеки да си изрази вота, който не е успял да гласува.  
По система „Контракс“: 
 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 8; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Кой, колеги, не е успял да гласува. Имате думата.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
„за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Марица Гърдева – „за“. 
Други колеги? Да разбирам, че само Марица Гърдева не е изразила 

вота си? Окончателните резултати, ако обичате. Момент, колеги. За – 24; 
против – 8; въздържали се – 11; отсъстващи – 8, предложението  се приема, 
колеги, с обикновено мнозинство. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка трета - одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVI-135, 136 „за 

обществено обслужване, жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на к.к. 
„Св. Св. Константин и Елена“. Имате думата. Няма заявки за изказване. 
Режим на гласуване.  

 
484-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 5/24.01.2020 г. и Заповед № 
030/06.02.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на 
проект за изменение на ПУП – ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка 
с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 1 от 
Протокол № 10/17.03.2020 г. на ЕСУТ при Община Варна, 
административна преписка с рег. № АУ019558ВН/21.02.2020 г. и по доклад 
от Кмета на Община Варна с рег. № АУ019558ВН-007ВН/02.12.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План 
за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХVI-135, 136 
„за обществено обслужване, жилища и трафопост“, кв. 34, по плана на 



кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна представляващ 
изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
От системата „Контракс“:  
 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 8; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Имате възможност да изразите вота си, ако някой не е гласувал. 
 
Венцислав СИВОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред - одобряване на 

ПУП – ПРЗ за УПИ IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и УПИ Х-
314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и трафопост“, кв. 
19, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. Имате 
думата. Режим на гласуване. Някой колега да не е успял да гласува? 

 
485-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 282/03.06.2020 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП-
ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, 
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 
като се имат предвид решение по т. 37 от Протокол № 25/16.09.2020 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 
АУ057247ВН/29.06.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. 
№ АУ057247ВН-023ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот IХ-314 „за жилищни сгради и трафопост“ и 
УПИ Х-314 „за хотел, обществено обслужване и жилищни сгради и 
трафопост“, кв. 19, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, 
община Варна представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със 
Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. 



На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
От системата „Контракс“: 
 
 Резултати от гласуването: за – 23; против – 8; въздържали се – 

10; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Някой колега да не е успял да гласува? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред - одобряване на 

ПУП – ПРЗ за УПИ: V-300, VI-300, VII-300, VIII-300, IX-300, Х-300, XI-
300, XII-300, XIII-300, XIV-300, XV-300 всички „за жилища“ от кв. 13 и 
УПИ: I-300, II-300, III-300, VI-300, V-300, VI-300, VII-300, VIII-300, IX-
300, Х-300, XI-300, XII-300, XIII-300, XIV-300, XV-300, XVI-300, XVII-300 
всички „за жилища“ от кв. 39 и улична регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по 
плана на кк. „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна. Имате думата. 
Госпожо Николова, нали заявихте, че сте изразили цялостната позиция на 
групата. Имате думата. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, нали може да се изказваме по всяка точка все пак? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може. Аз затова питах в началото. Даже щях да благодаря, че 

икономисваме време. Заповядайте! 
 
Стела НИКОЛОВА 
Ще бъда кратка, за да Ви удовлетворя желанието. Колеги, апелирам 

специално за таза точка да преосмислите вота си от предходните, защото в 
крайна сметка това дори не са къщи за гости. Вие разбирате ли? Това става 
въпрос за жилищно строителство на бунгалата, които ние прекрасно знаем 
къде се намират, колко голяма зеленина има там, какви многогодишни 
растения и за какво става въпрос. В крайна сметка, бъдещите поколения ще 
търсят имената на хората, които са унищожили един курортен комплекс, 
който би бил така достатъчно добра възможност да носи някакви приходи 
на нашата община. Вие в момента създавате квартал. Ако не си давате 
сметка за това и затова, че всъщност игнорирате Общия устройствен план 
на Варна, което е съвсем различно, а всъщност унищожавате курортен 



комплекс, то искам да Ви подчертая отново, че това ще тежи на Вашата 
съвест. Благодаря Ви! 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател и аз ….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, никой тук не игнорира Общия устройствен план. 

Недейте да въвеждате в заблуждение. Всичко това е в предвижданията на 
Общия устройствен план и Подробния устройствен план на курортния 
комплекс, който е приет преди няколко години. Тук, освен това, както 
казах и на предходното Ви изказване, се предвижда застрояване с 
намалени параметри – двуетажни къщи. Двуетажни, подчертавам. Г-жо 
Ангелова, имате думата. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, Общият устройствен план предвижда да расте 

Варна на юг, а не към курортните комплекси, нали така? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Варна не расте в момента с това изграждане. Г-жо Ангелова, 

заповядайте! 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Само в допълнение исках да подкрепя колежката. Тя изказа вече 

почти всички…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, тя изказа от цялата Ви група тезата. То защо да я подкрепяте? 

Тя изрази позицията на групата. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Да, само кратка отметка, че наистина има голям инвестиционен 

натиск в момента и той наистина има благотворно влияние върху 
икономиката. Но също трябва да се дава сметка, че се получава едно 
пренасищане и презастрояване и действително от курортен комплекс се 
превръща в жилищен. И дали инвеститори, които искат да инвестират в 
курортно строителство, няма да отдръпнат инвестициите си. Това е. 
Колежката вече повечето го каза. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз ще се радвам на същата активност, когато 

разглеждаме и ПУП-ове за „Златни пясъци“. Колегата Евтимов, 



заповядайте. Колега Евтимов, имате думата. Колега Евтимов, дали сте на 
линия? 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте! 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Да, благодаря Ви. Наистина абсолютно са прави преждеговорящите. 

Аз абсолютно ги подкрепям. Достатъчно бетон наляхме на „Златни 
пясъци“, достатъчно бетон ще налеем и на „Св. св. Константин и Елена“. 
Вече почти никой не ходи на централния плаж, въпреки че сме израснали в 
града, определено ще ходим към Гърция. Така че наистина трябва да 
мислим точно какво се приема. Аз абсолютно подкрепям г-жа Николова и 
това, което се прави и се приема в момента, наистина аз мисля, че е 
безумие. Благодаря Ви! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само за протокола ще Ви кажа, че от тези изброени 

ПУП-ове, които преди малко приехме, този е единственият, който… този 
не е единственият, грешно се изразих, този е ПУП, който запазва най-
голямата част от зелените площи и най-малко бетон ще се излива. Защото, 
подчертавам отново тук, става въпрос за вилно строителство – къщи, 
двуетажни. Не става въпрос за големи жилищни сгради, някакви огромни 
наливания на бетон и т.н. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Г-н председател, аз не се съмнявам, че всичко е точно по закона. 

Просто… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, аз тук не коментирам закона, аз коментирах по същество само. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Има някакви етични и морални норми, които не са писани правила и 

е хубаво да ги спазваме. Аз това казвам. А иначе, разбира се, че всичко е 
нормално. Разбира се, че всичко е наред. Разбира се, че всеки иска да 
инвестира. Но просто Ви казвам, че няма къде хората да ходят на плаж и 
постепенно се отказваме. Разбира се, че непрекъснато ходя и с колело из 
комплексите. Нито има къде да се кара, нито къде да си спреш колата да 



отидеш на морето. То няма и да те пуснат, ако не дадеш 10-20 или 50 лева. 
Така че това е моето мнение. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Тук става въпрос за имоти частна собственост. Само 

че няма как да караме колела и да се разхождаме вътре по простата 
причина, че са частна собственост. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Не е частна собственост, извинявайте. Аз също съм много, много, 

много стар варненец и знам как са придобити всички имоти, особено на 
„Константин и Елена“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще се радвам да разкажете на някоя от сесиите, защото аз пък не 

познавам тези процеси. 
 
Йордан ПАВЛОВ  
Г-н председател, Йордан Павлов за изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, колега Павлов. 
 
Йордан ПАВЛОВ  
Както Вие отбелязахте по-рано и както архитект Бузев каза на самата 

комисия, в самия ПУП в момента показателите са 15 метра корниз. Тук се 
сваля на 8 и на по-голямо озеленяване, което, както виждате, се запазва 
озеленяването. А отделно от това за хотелите и за жилищното 
строителство от предходния ПУП, който приехме, единият парцел се 
обособява за хотел, за обществено обслужване. Там имаме парцел за хотел. 
Там не е само за жилище. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само че услужливо това не се споменава. Не виждам 

други заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Една реплика, ако обичате, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, той, дебатът …. Заповядайте! Ама реплика към кого? 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Съвсем кратко. Понеже се говори непрекъснато за жилищно 

строителство, аз бих искал да напомня на колегите, че една от формите на 
курортно строителство, тоест за място за отдих и т.н., са т. нар. вилни зони, 
или по-точно вилни селища, които се намират и по Черноморието ги има 
изключително много и те са модерни. Това са специални такива 
помещения – кои по-големи, кои по-малки. При нас очевидно ще бъдат 
съвсем малки, като идеята е да посрещат туристи там, така че да говорим 
за жилищно строителство започвам да си мисля, че някой има парцели, 
купени в южната част на развитието. Вярно е, че има такъв идеен план… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, обещахте  да сте кратък. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Та – мисълта ми е, че започвам да си мисля защо да не строим там. 

Нещо като че ли все натам ни дърпа. Та – не мога да разбера къде е 
истинският интерес. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, трябва да ми дадете думата. Съжалявам, но… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва ли да Ви я дам, г-жо Николова? Щом трябва, Ви я давам. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Много Ви благодаря за което. Г-н Балачев, бихте могли да проверите 

в имотния регистър дали имам някакви парцели в южната част, за да сте 
спокоен и да спите спокойно, но относно… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той не е казал подобно нещо, г-жо Николова. 
 
Стела НИКОЛОВА 
…Разбира се, разбира се, г-н председател. Аз просто така намеквам 

на г-н Балачев, просто, за да може да спи спокойно. Относно това дали и 
колко ще се запази растителността, г-н Бузев беше много конкретен на 
комисията по архитектура. И той каза, че няма никаква идея какво от 
растителността ще се запази. Тъй като този инвеститор казва, че ще строи 
за жилищно строителство, ние няма как да знаем дали това ще е вилно 



селище. То не е заявено като вилно селище, заявено е като жилищно 
строителство. Тоест, ще се строят къщи, които ще се препродават 
съответно на хора, които желаят да живеят там. Тъй като вече и кръгово 
заявяват хората там, че имат желание да направят. Скоро ще ни поискат и 
училище и т.н. Ние превръщаме курортен комплекс „Св. св. Константин и 
Елена“ в квартал. Докато квартал „Бриз“ се молят за някакви така 
нормални жилищни инфраструктурни така обекти, като улици и номера и 
нормално разстояние от имот до имот и съответно и тротоар, ние обаче 
съответно превръщаме курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ в 
жилищен квартал. Ами, искам да подчертая отново на колегите да 
помислят как ще гласуват този път. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Само да кажа нещо. По отношение на кръговото – 90% от 

заявителите са хотелиери от курортния комплекс. И те твърдят, че по този 
начин ще повишат качеството и на туристическия продукт, който 
предлагат. А не от живущи там. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Те скоро ще са малцинство. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, само да кажа. И второто нещо, за квартал „Бриз“ се 

присъединявам напълно към Вас, защото и аз живея там. Въпреки това ще 
подкрепя Подробния устройствен план, който разглеждаме в момента. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Съчувствам Ви, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги.  
 
486-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 458/13.10.2020 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП 
– ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, 
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 
като се имат предвид решение по т. 14 от Протокол № 35/01.12.2020 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 
АУ108227ВН/05.11.2020 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. 
№ АУ108227ВН-003ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 



Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулирани поземлени имоти: V-300 „за жилища“, VI-300 „за жилища“, 
VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за жилища“, Х-300 „за 
жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, XIII-300 „за 
жилища“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за жилища“ от кв. 13 и 
урегулирани поземлени имоти: I-300 „за жилища“, II-300 „за жилища“, III-
300 „за жилища“, IV-300 „за жилища“, V-300 „за жилища“, VI-300 „за 
жилища“, VII-300 „за жилища“, VIII-300 „за жилища“, IX-300 „за 
жилища“, Х-300 „за жилища“, XI-300 „за жилища“, XII-300 „за жилища“, 
XIII-300 „за жилища и трафопост“, XIV-300 „за жилища“, XV-300 „за 
жилища“, XVI-300 „за жилища“, XVII-300 „за жилища“ от кв. 39 и улична 
регулация от о.т. 375 до о.т. 395, по плана на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, община Варна представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен 
със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 9; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.*  
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. Някой, който да не е успял да гласува? 

Няма такива.  
Преминаваме към подточка (6) от ПК „Архитектура“ – поправка на 

очевидна фактическа грешка в Решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 
1088-10(26)31.01.2018 г. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
487-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по доклад от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20022258ВН/18.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 574-
9(14)/20.12.2016 г., като текста: „чл. 16, ал. 1-5“ от Закона за устройство на 
територията“, да се чете, както следва: „чл. 17 от Закона за устройство на 
територията“, като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, във връзка с чл. 17 и чл. 124б от Закона за устройство на 
територията и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 



АУ070387ВН-002ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на ПИ с идентификатори 72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 
72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 
72709.38.7, местност „Бостан тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна 
(по КККР на землище Тополи, одобрена със Заповед № РД-18-
29/23.04.2015 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София). 

487-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 1088-
10(26)/31.01.2018 г., във връзка с изменение в Закона за устройство на 
територията, като текста: „чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Закона за устройство на 
територията“, да се чете, както следва: „чл. 17 от Закона за устройство на 
територията“, като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, чл. 17, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от 
Закона за устройство на територията, Протокол № 2/16.01.2018 г. на 
Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по 
доклад от Кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-006/26.01.2018 
г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № №: кв. 249 - 
за гробищен парк, I - за гробище кв. 250, I - за гробище кв. 251, I - За 
гробище кв. 252, II - за гробище кв. 253, II - за гробище кв. 254, ІІ - за 
гробище кв. 255, I - за гробище кв. 256, II - за озеленяване кв. 256, кв. 257 - 
за гробище, кв. 258 - за гробище, кв. 259 - за гробище, I - за гробище кв. 
260, II - за озеленяване кв. 260, кв. 261 - за урнови стени, кв. 262 - за 
урнови стени, кв. 263 - за урнови стени, кв. 264 - за урнови стени, I - за 
озеленяване кв. 265, I - за озеленяване кв. 266, I - за озеленяване кв. 267, кв. 
270 - за гробище, кв. 271 - за гробище, кв. 272 - за гробище, I - за гробище 
кв. 273, I - за гробище кв. 274, ІІ - за гробище кв. 275, II - за гробище кв. 
276, кв. 277 - за гробище, кв. 278 - за гробище, кв. 279 - за гробище, кв. 280 
- за гробище, кв. 281 - за гробище, кв. 282 - за гробище, кв. 283 - за 
гробище, кв. 284 - за гробище, кв. 285 - за гробище, кв. 286 - за гробище, 
кв. 287 - за гробище, кв. 288 - за гробище, кв. 289 - за озеленяване, кв. 290 - 
за гробище, кв. 291 - за гробище, кв. 292 - за гробище, I - за гробище кв. 
293, II - за гробни места кв. 293, I - за гробище кв. 294, II - за озеленяване 
кв. 294, кв. 295 - за озеленяване, кв. 296 - за гробни места, кв. 297 - за 
гробни места, кв. 298 - за озеленяване, кв. 299 - за озеленяване, кв. 300 - за 
сметище, кв. 301 - за гробище за домашни любимци, кв. 302 - за гробище за 



домашни любимци, кв. 303 - за озеленяване и за участък от уличната 
мрежа, образувана от осови точки о.т. 530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т. 
554 до о.т. 559, о.т. 563, о.т. 571, о.т. 572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т. 
607, всички урегулирани поземлени имоти и осови точки - част от 
разширението на съществуващия „Гробищен парк – Тополи“, местност 
„Бостан Тарла“, землище с. Тополи, община Варна.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.*  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка 7 от дневния ред – предложения за решения 

от ВрК „Структури и общинска администрация“.  
 
 
 
 
 
 

  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Спорт - Варна“. 
(2) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 
(3) – одобряване на Правилник за работата на общинското 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение“. 

(4) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

(5) – одобряване на Правилник за работата на общинското 
предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

(6) – промяна в общата численост и структура на общинската 
администрация. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първа подточка: Одобряване на Правилник за работата на 

Общинското предприятие „Спорт - Варна“. Имате думата, колеги. Режим 
на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

488-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 
г. на Общински съвет – Варна и докладна записка от Венцислав Младенов 
– директор на ОП „Спорт – Варна“ с рег. № 
ОС20000508ВН_002ВН/27.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за работата на ОП „Спорт - Варна“ и Организационно-
управленска структура, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 7; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.*  
 



За протокола: Светлан Златев – „въздържал се“, Генадий Атанасов – 
„за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща подточка, втора: Одобряване на 

Правилник за работата на общинското предприятие „Управление на 
проекти и озеленяване“. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
489-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 
г. на Общински съвет – Варна и предложение от Кмета на Община Варна  с 
рег. № РД20016466ВН/31.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за работата на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ 
и Организационно-управленска структура, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

  
Резултати от гласуването: за – 28; против – 7; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.*  
 
За протокола:  Светлан Златев – „въздържал се“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Следваща подточка, трета: Одобряване на Правилник за работата на 

общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“. Мнения и съображения, колеги? Не 
виждам, колеги. Процедура по гласуване.  

 
490-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 
г. на Общински съвет – Варна и докладна записка от Крум Крумов – 
директор на ОП ТАСРУД с рег. № ОС20000506ВН_001ВН/11.08.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Правилник за работата на ОП 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение“ и Организационно-управленска структура, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

  
Резултати от гласуването: за – 28; против – 8; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.*  
 



За протокола: Марица Гърдева – „за“, Светлан Златев – „въздържал 
се“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Следваща подточка 4: Одобряване на Правилник за работата на 

общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“. Мнения и 
съображения, колеги? Не виждам заявления и заявки за изказване. 
Процедура по гласуване, колеги. 

 
491-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с Решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 
г. на Общински съвет – Варна, предложение от Младен Иванов – директор 
на ОП „Общински паркинги и синя зона“ с рег. № ОС20000504ВН-
001ВН/18.09.2020 г. и предложение от Иван Портних – кмет на община 
Варна с рег. № РД20023243ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Правилник за работата на ОП „Общински паркинги и синя 
зона“ и Организационно-управленска структура, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 13; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.*  
 
За протокола: Светлан Златев – „въздържал се“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Някой да не е успял да гласува? Други колеги? Предложението се 

приема. 
Следваща подточка 5 – това е одобряване на Правилник за работата 

на Oбщинското предприятие „Комплекс за детско хранене“. Тъй като не са 
постъпили материали, самата точка я оттегляме и преминаваме на 
подточка 6 – това е промяна в общата численост и структура на 
общинската администрация. Мнения и съображения, колеги? 

 
Стела НИКОЛОВА 
Извинявайте, колеги. Може ли нещо по процедура? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Има постъпили заявки за изказвания от Руслан Влаев – Коалиция за 

БСП за България, Георги Георгиев – „Възраждане“, Костадин Костадинов -  
„Възраждане“. 

 



Стела НИКОЛОВА 
Извинявайте, г-н председателстващ. Може ли в момента само да 

включите чата, който е към живото излъчване, тъй като хората нямат 
възможност да пишат нищо там. Това е към администрацията. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, в момента само ще проверя. Нека да започнат изказванията 

колегите, просто за да мога да коментирам. Не Ви разбрах. 
 
Рюян РИЗОВ 
Чатът е активен по принцип. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Граждани ми сигнализират, че не е. Вероятно нещо има някакъв 

проблем. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Николова, ей сега колегата каза, че е активен, така че давам 

думата на Руслан Влаев. Г-н Влаев, заповядайте. 
 
Руслан ВЛАЕВ  
Здравейте, колеги. Тъй като на комисията не стана много ясно 

необходимостта от това да бъдат назначени по още един заместник-кмет в 
трите района, има ли в момента човек от администрацията, който да ни 
обясни защо в три районни кметства, които имат към настоящия момент по 
трима заместник-кмета, се налага да им се дава по още една бройка. А 
например в областни градове като Ямбол имат общо три заместник-кмета, 
в Община Бургас имат общо пет заместник-кмета и примерно една Община 
Стара Загора също имат пет заместник-кмета. А в момента се прави 
предложение в три районни кметства да има по четири заместник-кмета, 
при положение че – да, бюджета и самата финансова рамка и състоянието, 
което е в момента и общината и COVID кризата, социалния елемент… 
нали… Какви са мотивите за тези предложения? Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колега Влаев, аз мога да Ви отговоря. В момента няма никой от 

администрацията. Mотивите са подробно изложени в предложението и 
мисля, че това разглеждахме и на самата комисия. Допълнително аз 
специално нищо не мога да Ви кажа, освен това, което е изложено в 
мотивите по преписката. 



Руслан ВЛАЕВ  
Добре. Но ние сме на сесия и се касае за длъжност заместник-кмет, а 

не просто някаква административна бройка. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, аз имах един въпрос към колегата Ганев относно заплатата, 

която е получавал като заместник-кмет и не получих никакъв отговор. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз съм готов да ти отговоря. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н Станев, Вие сте бил кмет преди много години… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Балачев, колегата Ганев е сигурно единственият човек в тази 

администрация, който си е заслужавал парите, така че отговарям от негово 
име. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да запазите тишина. Моля да запазите тишина, колеги. Колеги, 

Генадий Атанасов има думата. 
 
Генадий АТАНАСОВ  
Благодаря, г-н председател. По повод изказването на колегата Руслан 

Влаев и примера му с Ямбол, искам само аз, без да влизам в ролята на 
защитник и адвокат на администрацията, да му кажа, че областният град, 
община Ямбол, е по-малка от квартал „Владиславово“, така че аз лично не 
мога да го приема това нещо като сравнение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Димитър Чутурков има думата. Заповядайте. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Не съм искал думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате заявка. Ок. А, извинявам се. Като отрицателен вот е заявено 

тук в системата. Георги Георгиев, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Както казахме вече нееднократно, настоящото 

предложение е абсолютно безсмислено в настоящата икономическа и 



социална обстановка. Защитаваме това мнение и във времена, в които 
фирми фалират, имаме над 8 хиляди дружества, които в момента са в 
ликвидация, имаме хиляди, които са пред бюрата по труда, Община Варна 
да открива нови бюрократични бройки е абсолютно безсмислено. 
Показателно беше реакцията на обществото, след като това предложение 
беше прието в комисия по финанси. Важно е, важно е хората да видят това, 
което предлага Община Варна в момента като решения на кризата, в която 
навлиза градът ни. Ако има поне един свободен журналист, надявам се, че 
много журналисти гледат в момента, поне един, ако има, който има малко 
кураж да излезе и да заяви това безхаберие, което виждаме в момента, ще 
бъде малка победа за нормалните хора, които са абсолютно възмутени от 
това администрацията да се раздува с поредните заместник-кметове. 
Видяхме в началото на комисията, че това ще ни струва някъде около 100 
хиляди лева. Като добавим към тях и около  300-те хиляди лева, които ще 
платим като допълнителни разходи за лихви във връзка с „Градски 
транспорт“, един половин милион изхарчихме днес от джобовете на 
варненци, без те да видят нищо от него и без по никакъв начин да усетят 
полза от тези публични средства, които ще разпределим. Както и не 
усетиха никаква полза от това, че бюджетът на Община Варна е 492 
милиона и по никакъв начин не личи това в целия град. Благодаря! 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Реплика. Не мога през системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на Марица Гърдева. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Аз мога ли, г-н председател? Имам заявена реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на Марица Гърдева, първо. След това ще дам, г-жо 

Николова, и на Вас възможност. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи, уважаеми колеги, днес се наслушахме на такива популистки 

изказвания, че дано да има един журналист, който да ги отрази. Първото 
нещо, аз действително съвсем сериозно питам колегата Георги Георгиев 
неговият колега Цончо Ганев каква заплата вземаше като заместник 
районен кмет в район „Младост“, за да можем да направим една сметка 
точно какви пари ще трябват, защото всички знаем колко са ниски 
заплатите в администрацията. Второто нещо, което искам така да отправя 
към него – хайде стига с тия популистки изказвания днес, нали толкова 



милиона за „Градски транспорт“, толкова хиляди там, толкова и варненци 
не усетили нищо. Говорим по същество, че трябва да се свърши една 
работа, колега, с „Градски транспорт“, да се стабилизира транспортът, а не 
да се хвърля от пусто в празно. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Аз имам дуплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, колега Ангелова. Реплика на Стела Николова, първо. Явно е 

към предишен говорящ. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Извинявайте, само не зная дали е отразено просто.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отразена Ви е заявката, да. Ще Ви дам възможност. Г-жо Николова, 

към кого Ви е репликата? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Аз вече забравих, г-н председател, но все пак ще успея да се изкажа. 

Предполагам, че ще се познае, колега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма заявка. Няма заявка. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Не. Има, има. Има заявка. Репликата е към господина, който 

говореше от „Възраждане“. Значи, увеличаването на състава на хората, 
които работят в общинска администрация, е вероятно в контекста на това, 
че има безработица много голяма в община Варна. И предполагам, че така 
по този начин се неутрализират възможностите за повдигане на процента. 
Може би. Не знам. Но това, което фактически се предлага, е изключително 
смешно. Колегата Гърдева вероятно ще разбере за какво говоря и 
популистките изказвания трябва да спрат от управляващото мнозинство. 
Колеги, умолявам Ви…. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Нали репликата не е към мен? 
 



Стела НИКОЛОВА 
Добре. Добре, да не е към Вас, г-жо Гърдева. Все пак е хубаво 

управляващото мнозинство да спре с популистките изказвания, с които 
всъщност обвинява другите, че са ги направили. Затова говоря. И в крайна 
сметка, колеги, смятам, че трябва да подходим малко по-практично по 
отношение на това кой какви заплати имал, защото възнагражденията в 
общинска администрация, мисля, че се дължат на това какви решения и 
ние вземаме. Нали така? Доколкото знам. Благодаря Ви. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Аз мога ли да отговоря на колегата Гърдева? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, извинявайте, обаче тези диалози между определени 

колеги не дават добър знак на тези, които ни слушат, и тези, които 
евентуално ни гледат. Много Ви моля, изказванията да бъдат по същество 
на темата. Аз също зададох въпрос по отношение на това какви заплати е 
получавал колегата Ганев, за да може да сравним това, което би натежало 
евентуално според тях на този бюджет. И в края на краищата ще направя 
едно процедурно предложение, след като приключат изказванията, които 
са се записали, да преминем към гласуване, прекратяване на дебатите и 
минаване на гласуване по същество. Има две виждания. Всеки има съвест, 
ще гласува така, както намери за добре. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Това за съвестта не е много сигурно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
След заявките за изказвания правя забележка към всички, моля да не 

ме прекъсвате. След всички заявки за изказвания ще дам, ще подложа 
процедура на гласуване. В момента са четири на брой. Костадин 
Костадинов има думата. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря. Аз бях пуснал две заявки, но радвам се, че дойде в крайна 

сметка и моят ред. Първо, г-н председател, аз съм съгласен с Вас, не бива 
да допускате никой да Ви прекъсва и на моменти да стигаме до там 
разговорът тук да заприличва на някакъв махленски, просташки разговор 
между определени хора, които дори не могат да научат имената на своите 
колеги в Общинския съвет. Защото въпросът не е в това каква е била 
заплатата на този или на онзи заместник-кмет, а дали е била получавана 
съобразно работата, която е вършена. От тази гледна точка, ние би 
трябвало, защото аз четох много внимателно предложението, което е 



направено от страна на администрацията за промяната в структурата, ние 
би трябвало да знаем нещо, което го няма в информацията, която ни е 
предоставена, а именно – сегашните съществуващи заместник-кметове 
каква точно работа вършат, защото всеки един служител в 
администрацията, тук говорим вече за редовите служители, които не са 
политически назначения, ако въобще можем да кажем, че в общината има 
такива, които не са, но да кажем, че обикновените служители, които 
работят по гишетата, тези, които са експерти в отделните звена, отдели и 
структурата на общината, за всеки един от тях се прави анализ на работата, 
има си свое собствено досие, което преките му ръководители попълват и се 
знае какъв обем от работа той върши. И това всички ние го знаем 
прекрасно. Аз обаче знам и вие също знаете, че такова нещо, такава 
статистика не се води за заместник-кметовете. Кой би могъл да ни каже на 
нас, освен преките началници, тоест районните кметове или най-вече 
кметът или някой негов представител в управлението, каква точно работа 
вършат заместник-кметовете, че са толкова натоварени в момента, че на 
тях им е нужен още един в екип. Тази информация би могъл да ни даде 
човек на администрацията, но, както стана ясно, такъв липсва, което е 
безкрайно неуважително между другото. Всички ние продължаваме 
работата си днес, имахме половинчасова почивка, работим от 09:00 часа 
сутринта досега, въпреки дългия дневен ред, въпреки дебатите, въпреки на 
моменти острия тон, и не спираме, и всеки един от нас си върши работата 
и е на мястото си. За съжаление, обаче липсва представител на 
администрацията, което е безкрайно неуважително, и от тази гледна точка 
аз също ще направя процедурно предложение – тази точка, която смятам, 
че не е достатъчно добре аргументирана, да бъде отложена за следващата 
сесия, когато вече в присъствието на представител на администрацията и 
най-вече в присъствието на районните кметове, които ние можем да 
питаме на базата на това колко точно преписки, да кажем, е отметнал всеки 
един от техните заместници за последната 1 година, примерно, 12 месеца 
назад, от периода, в който влязоха в сегашния си мандат. Няма да търсим 
след 2019 г., от миналата година ноември до сега. Нека да видим каква 
работа е свършена, какъв точно обем от задачи са изпълнили и какви са те. 
Защото има разлика между това просто да подпишеш нещо, което ти е 
дадено за подпис, и да работиш върху сигнал и да отидеш на място да се 
запознаеш и т.н. Ако ние не разполагаме с тази информация, съгласете се, 
че е абсолютно безумно да водим този разговор. Защото тук проблемът не 
е финансов. Проблемът действително не е финансов, а заплатите на 
заместник-кметовете не са големи. Въпросът е принципен. Защото в един 
момент тази администрация постепенно се разраства и, както е добре 
известно, много по-трудно е да се реже, отколкото да се добавя. А това е 
принципен въпрос още навремето, когато първият кабинет на Борисов 
дойде на власт и тогавашният финансов министър Дянков едно от първите 



нареждания, които пусна, беше за орязване на администрацията с 10 %. Е, 
не само, че не се случи това орязване, ами напротив - оттогава насетне 
досега е набъбнала с 34 % официално, по данни на самото финансово 
министерство за последните 10 години, хайде 11 от 2019 г., ако броим….а 
от 2009 г., извинявайте.  

Така че, според мен, това предложение първо не е аргументирано, 
второ липсват тези, които са го внесли, което е неуважително и към нас, 
общинските съветници, и към гражданите на Варна. И трето, смятам, че 
към настоящия момент това не е най-важното нещо, което бихме могли да 
коментираме в края на тази година. Затова правя процедурното 
предложение. И мисля, че е съвсем нормално и логично, просто да 
отложим тази точка за следващата сесия. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Костадинов. Процедурното предложение беше 

направено в началото на заседанието за оттегляне на точката и не беше 
възприето от съвета, поради което ще бъде гледано по същество. Има 
думата Мария Ангелова, след нея –  Николай Капитанов. Г-жо Ангелова, 
имате думата. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря Ви, г-н председател! Ще бъда кратка. Неразумно и 

нерентабилно е раздуването на щата поради изложените вече и от нас, и от 
преждеговорещите колеги аргументи. Аз също имам един-единствен 
въпрос, на който никой до момента не ми отговори, тъй като няма 
представители на администрацията. Не само аз, но и всички граждани на 
град Варна биха се интересували от него. Не става въпрос само за тримата 
зам.-кмета, а и другите щатни бройки.  

Моят въпрос е към липсващата в момента администрация. С колко 
точно и с каква сума ще се натовари фискът? Но не знам има ли някой, 
който в момента може да ми отговори. Това е моят въпрос. Благодаря Ви. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Реплика. Не излиза през системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на Марица Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Колега, много се извинявам, но преди малко, когато имаше 

предложение за сливането на „Ученическо и столово хранене“ и 
„Комплекса за детско хранене“ с цел намаляване щата точно на 
администрацията, Вие всички бяхте против. Сега в момента казвате –  



раздуваме щата. Не мога да разбера в кой от двата момента Вие бяхте на 
мнение, че щатът трябва да бъде намален. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Към г-жа Гърдева може ли, много кратко? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте! 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря Ви. Г-жо Гърдева, Вие смесвате двата щата и то много 

здраво. Там говорим за две сливания на две дружества и за съвсем 
различни дейности. А тук говорим за откриване на нови щатове в 
общинската администрация, включително и три зам.-кмета, които 
ненапразно Костадин Костадинов, ние не знаем обема от работа, който те 
осъществяват, и необходимостта от тяхното назначаване в момента. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Капитанов има думата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Аз имам два въпроса, отново към 

липсващата общинска администрация в случая. В основанията една от 
причините, която е посочена за откриване на тези щатни бройки, е 
прехвърляне на дейности, които са изпълнявани до момента от голяма 
Община към районните кметства. Въпросът ми е какво става с хората, 
които до момента са изпълнявали тези дейности в голяма Община? 
Означава ли, че ги съкращаваме, след като откриваме нови бройки в 
районните кметства, защото на практика излиза, че там работата пада. Това 
е единият въпрос, а вторият ми въпрос е – при положение че само за три 
кметства се предлага откриване на такава бройка, допълнителна за 
заместник-кмет, това какво означава – тези три кметства до момента не са 
се справили достатъчно добре, или останалите кметства реално не вършат 
работа. Т.е. нали как трябва да тълкуваме цялата тази ситуация, защото в 
момента се получава малко абсурдно нали, като явление. Ние трябва да 
гласуваме тези новите, но ще ги гласуваме само на определени места. 
Означава ли, че останалите не работят, или означава, че останалите са 
работили преди това толкова ефективно, че тези тук трябва да ги 
подкрепим с новите бройки, т.е. автоматично пък означава, че 



подкрепените не са се справили до момента със собствените си задачи. 
Надявам се да получим отговор от общинската администрация на тези 
въпроси. Благодаря. Чухте ли, каквото имах да кажа? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ние го чухме, ама не знам дали председателят Ви чува. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не им се чува май. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Така или иначе това все пак е свързано с присъствие на хора от 

общинска администрация, които към момента очевидно липсват. И аз ще 
се присъединя към мнението на колегите, че това е общо взето обидно, 
защото ние сме се събрали тук да свършим някаква работа и е хубаво, 
когато те искат някакви допълнителни разходи, поне да ги обосноват 
адекватно. Благодаря 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Капитанов. Аз имам някакъв проблем с моя 

компютър и се наложи де се преместя на друг.  
По отношение на втория въпрос…  
 
Мария АНГЕЛОВА 
………../н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ангелова ще Ви дам думата. Изчакайте малко. По отношение 

на втория Ви въпрос аз не виждам логика в това, което питате. В момента 
необходимостта е там, е такава – от още допълнителни бройки. Нали, това 
е ситуацията и това, пак казвам, е записано в самото предложение за 
решение. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Т.е. излиза, че другите кметства не вършат достатъчно сериозна 

работа… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… нищо не излиза. Не съм казал подобно нещо, недейте да ми 

изкривявате думите. Напротив, те към настоящия момент нямат такава 
необходимост. 

 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, имате думата. Последна заявка беше това, след което 

процедурата от Бранимир Балачев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, учудващо е назначаването на трима нови зам.-

кметове. Първото, защото ще отговоря и на Генадий Атанасов, за това, че – 
да, община Ямбол е по-малка, но това е община, с други дейности се 
занимава, докато нашите районни кметове са отрязани откъм бюджет. Те 
нямат сключване на договори, обществени поръчки, не са бенефициенти 
по европейски програми, така че дейността е съвсем различна в една по-
малка община, може да се каже, че колкото е едно наше кметство. Сега 
малко по-политически ще се изкажа, че примерно, видно е, мнозинството, 
което е формирано в нашия Общински съвет от 5-6 субекта, политически 
субекта, именно в тази връзка считам, че това нещо в момента е за 
задоволяване на нуждите на политически фигури, които ще бъдат 
назначени там и ще си стоят по канцелариите. С 1700 лв. едва ли ще 
можете да успокоите хората, но все пак идват нови избори март месец, да 
не се окаже март месец, че ще сменяме тези зам.-кметове с нови зам.-
кметове. Моето предложение е да се изчака до края на март, за да може да 
минат изборите и тогава да видим кой кого ще назначава. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Процедурата на Бранимир Балачев.  
 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 11; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Рюян Ризов – „за“, Ахмед Ахмед – „за“, Светлан 

Златев – „за“. 
Общо са: „за“ – 26; „против“ – 11; „въздържали се“ – 5. 
 
 
По същество гласуваме предложението. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинските администрации на район „Одесос“, район „Младост“ и 



район „Владислав Варненчик“ при Община Варна, като увеличава 
числеността на дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране 
с по 1 /една/ щатна бройка, определена за длъжност „Заместник-кмет на 
район“ за всеки един от посочените райони. 

 
От системата: Резултати от гласуването: за – 24; против – 16; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 8.* 
 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
За протокола – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Георгиев – за протокола „за“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – за протокола – „против“. 
Има ли други колеги, които не са успели да гласуват?  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател,… а, те пуснаха списъка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Списъка би трябвало да го виждате. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Списъкът е доста неясен като шрифт. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, как? Аз го виждам идеално. 
 
Лидия МАРИНОВА 
При мен е с накъсан шрифт. Както и да е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? Лидия 

Маринова виждам, че не е гласувала. 
 
 



Лидия МАРИНОВА 
Напротив – „за“. Лидия Маринова – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Лидия Маринова е в системата. Велин Стоянов? 
 
Велин СТОЯНОВ 
Велин Стоянов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Велин Стоянов – има го в системата.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Чухте ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Велин Стоянов за протокола – „за“. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Нека да прегласуваме тогава. Очевидно е, че има някакъв проблем и 

не можем наистина да видим какви точно са гласовете, защото тази 
таблица, която излиза, не е оцветена, за разлика от другите, които се 
появяваха преди малко в зелено и в червено. Трудно е да видим. Нека да 
прегласуваме още веднъж. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. 
 
492-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012973ВН – 001ВН/02.12.2020 г., 
Общински съвет – Варна одобрява промени в общата численост и 
структура на общинските администрации на район „Одесос“, район 
„Младост“ и район „Владислав Варненчик“ при Община Варна, като 
увеличава числеността на дейност 122 „Общинска администрация“ – 
дофинансиране с по 1 /една/ щатна бройка, определена за длъжност 
„Заместник-кмет на район“ за всеки един от посочените райони. 

 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 16; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.*  
 



Това е по системата Контракс. Колеги, има ли някой, който не е 
успял да гласува? 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Николай Георгиев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Георгиев за протокола – „за“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Светлан Златев – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев за протокола – „против“. Моля да пуснете резултата. 

Той вижда ли се на екрана от гласуването, че съм на друг компютър? 
 
Лидия МАРИНОВА 
Не се вижда. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент. Сега ще го видите. Ето го резултата. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Да, сега е добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да го скролнете, за да се вижда от всички, защото в момента не 

върви. Виждат се само няколко гласували, за да могат всички колеги да 
видят кой как е гласувал. Надявам се това да удовлетворява всички 
желания. Колега Костадинов, имате ли възражения по темата? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Нямам възражения. Просто щях да направя една реплика към Вас за 

това, че говорихме за отлагане, а не за оттегляне на точката. Това са две 
различни неща, но така или иначе гласуването мина, пък и далеч не е 
първото процедурно нарушение, правено по време на сесия, така че без 
значение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедурни нарушения, особено днес, дал Господ. От всички. 
Преминаваме към точка 8 от дневния ред.  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба на Общински 

съвет – Варна за провеждане на търговската дейност на територията на 
община Варна 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Всички имат направеното предложение. Считам, че то е изцяло в 

полза на бранша. Имате думата за мнения и съображения? Руслан Влаев, 
имате думата. 

 
Руслан ВЛАЕВ 
Г-н председател, аз като човек, който претендирам, че познавам 

доста добре тази наредба, считам, че действително направените 
предложения са добри, адекватни и са съобразени с настоящото 
законодателство – национално, но в мен изникват няколко въпроса. 
Първият е защо се гледа направо на сесия въпросната промяна, а не в 
комисията, към която я бяхте резолирали –  „Обществен ред и сигурност“, 
и защо я няма резолирана и към комисията „Търговия, туризъм и рекламна 
дейност“, която в моите очи я има само в статистиката на сайта на 
Общинския съвет, тя реално не функционира. Благодаря. Ще очаквам 
отговор. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По първия Ви въпрос, колега, ще отговоря. Втория ще помоля да ми 

го повторите, тъй като не успях да го чуя. По първия въпрос – наредбата е 
стояла на сайта, обявена е, имало е възможност за възражения, изработена 
е след разговори с бранша и срещи на техни организации. И те могат да го 
потвърдят това нещо. Просто не е имало заседание на комисията по 
обществен ред и, пак  казвам, това касае изцяло съобразяване със 
законодателството. Само да помоля за втория въпрос, тъй като не го чух. 

 
Руслан ВЛАЕВ 
Вторият въпрос беше свързан с това защо не е гледана в комисията 

по обществен ред и сигурност и защо реално не е насочена към комисията 
по търговия, туризъм и рекламна дейност, която според мен е чисто 
статистически в сайта на Община Варна и тя към настоящия момент аз не 
виждам да функционира. Каква е причината за това? 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Отново подчертавам, че не е вкарано в комисия, тъй като не е имало 

заседание, а искахме това нещо да го направим като промяна, за да бъде в 
полза на бранша. Не е имало заседание на комисията, затова не е внесено 
за разглеждане там. Други мнения и съображения? Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

493-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16а, чл. 34 и 
чл. 34а от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 8, ал. 3 от 
Закона за закрила на детето и по предложение на Тодор Балабанов – 
Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000599ВН/09.10.2020 г., Общински съвет – Варна изменя текстове от 
Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на 
територията на Община Варна, приета с решение № 1834-
6(27)/04.05.2005 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

Чл. 11, ал. 1 Забранява се: 
т. 1. зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и 

на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и 
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и 
територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с 
повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето 
от 23,00 до 8,00 ч. /съгласно чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в 
околната среда/. 

т. 2. озвучаването от обекти по т. 1 и на открити площи в зони и 
територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и 
територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 
ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни 
храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при 
използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението 
при бедствия. /съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в 
околната среда/. 

Чл. 11, ал. 3 Допускането на лица от 14 до 18 години, непридружавани 
от родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за 
дете в интернет зали, зали за компютърни игри и търговски обекти със 
сервиране на алкохол след 22:00 часа и за деца, ненавършили 14 години - 
след 20:00 часа /съгласно чл. 8, ал. 3 от Закон за закрила на детето/. 

Чл. 13, ал. 2 Всички управители на заведения за хранене и 
развлечения по чл. 124, ал. 2, т. 5 от Закона за туризма, работещи в 
интервала от 22:00 ч. до 04:00 ч. са длъжни да осигурят необходимата 



контролна техника - метал детектор, стационарен или ръчен - за 
недопускане на лица с оръжие в обектите. 

Чл. 24, ал. 1 В случай на нарушения на санитарно-хигиенните 
норми на шум по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2, доказани чрез протокол, 
съставен от служители на РЗИ, съвместно със служители от отдел КТДТ 
към дирекция УСКОР на Община Варна, физическите лица се наказват с 
глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните 
търговци се налагат имуществени санкции в размер от 3000 до 6000 лв. 

Ал. 2 При повторно нарушение по ал. 1  физическите лица се 
наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на 
едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 12000 
лв. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
За протокола: Лидия Маринова – „за“, Светлан Златев – „за“, 

Йорданка Проданова – „за“. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Г-н председател, може ли думата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент. Ще Ви дам. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, точка девета, колеги. Извинявам се, накрая технически 

проблем с двата компютъра.  
 
Преминаваме към следваща точка девета. 
 
 
 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на общински съветници за представители и 

членове в Областния съвет за развитие на област Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо писмените заявки за изказване. Бранимир Балачев, след това 

Стела Николова, след това има устна заявка от проф. Клисарова. Имате 
думата, колега Балачев. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, аз считам, че в Областния съвет трябва да влязат 

колеги, които са добри професионалисти в своята област. Затова от името 
на групата на ГЕРБ предлагам за представители в Областния съвет за 
развитие на област Варна колегите Йордан Павлов и Стоян Попов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение от Бранимир Балачев – Стоян Попов и Йордан Павлов 

да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие. 
Следващата заявка за изказване – Стела Николова, след това проф. 
Клисарова. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Аз предлагам г-н Николай Капитанов за 

член на Областния съвет за развитие на област Варна. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение от Стела Николова за член на Областния съвет да бъде 

избран Николай Капитанов. Следваща заявка за изказване. Проф. 
Клисарова, заповядайте. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря, г-н председател. От името на нашата група, точно, 

съгласна съм – професионалисти, които ще работят за развитието на 
Варна, предлагам Огнян Къчев. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Клисарова предлага Огнян Къчев за член на Областния съвет 

за регионално развитие на област Варна. Следващата заявка за изказване е 
от Даниел Николов. Заповядайте, колега Николов. 



Даниел НИКОЛОВ 
Уважаеми г-н председател, аз ще направя цялостна… за петимата 

членове предложение… направо, които трябва да бъдат членове на тази 
комисия. Предлагам д-р Николай Евтимов, д-р Митковски, Цончо Ганев, 
Марица Гърдева и Огнян Къчев. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Позволете ми да си направя отвод от това предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Николов, бихте ли повторили, че ме стъписахте и не можах да ги 

запиша. Г-н Николов? Явно не иска, може би има проблем с… 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
… не сме Ви виждали стъписан скоро, г-н председател, защо не 

влезете на видеото да Ви видя стъписан и аз… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямам камера на този компютър. Преместих се на друг, че моят 

нещо изпуши. Следващата заявка за изказване е от… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, понеже беше направено предложение за мен, аз си 

правя отвод и подкрепям предложението на нашата група за г-н 
Капитанов. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз също си правя отвод и подкрепям…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Разбрах, г-жо Гърдева. Разбрах, разбрах. Следващата заявка 

за изказване е от Костадин Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Бях изпреварен преди малко всъщност от колегата. От групата 

съветници на „Възраждане“ предлагаме Цончо Ганев, т.е. подкрепяме в 
тази част неговото предложение.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви. Костадин Костадинов предлага Цончо Ганев. 

Аз на Даниел Николов, колегата, не можах да ги запиша предложенията и 
сега ще го помоля да ги повтори отново. Следващата заявка за изказване – 
Адиле Кямил. Имате думата.  

 
Адиле КЯМИЛ 
Благодаря, г-н председател. От името на съветниците на ДПС 

предлагам г-н Рюян Ризов за член на Областния съвет за развитие на 
област Варна. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Адиле Кямил предлага Рюян Ризов за член на Областния съвет за 

развитие. Следващата заявка за изказване е от Генадий Атанасов. Колега 
Атанасов, имате думата. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н председател. От името на нашата група 

предложението е Ахмед Ахмед.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Генадий Атанасов предлага Ахмед Ахмед за член на Регионалния 

съвет за развитие на област Варна. Още две заявки има от доктор 
Митковски. Предполагам, че това беше отводът Ви, защото вече има 
предложение от Вашата група, и втора заявка от Генадий Атанасов, която 
всъщност той вече направи изказване. Колега Николов, призовавам Ви 
отново да направите своето предложение.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Извинете, Генадий Атанасов, за коя група ставаше дума, че забравих 

кои групи бяха в Общинския съвет? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами то и аз вече ги забравям и не знам…това ли Ви беше 

изказването? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не, не, не. Аз изказването си го направих, че си направих отвода… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. По реда на постъпване на предложенията. 
 
 



Генадий АТАНАСОВ 
Ще Ви напомня, колега – „Свобода и Воля“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Атанасов. То мисля, че беше на шега казано това 

нещо.  
Първото предложение – Йордан Павлов и Стоян Попов. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 3; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Записвайте ми резултатите, моля.  
Следващото предложение на Стела Николова за Николай Капитанов 

– режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 18; против – 3; въздържали се – 21; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема.*, засега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение от проф. Клисарова за Огнян Къчев. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 3; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 6, предложението се приема.*, засега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е от Костадин Костадинов за Цончо Ганев. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 18; против – 8; въздържали се – 18; 

отсъстващи – 7, предложението не се приема.*, засега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение на Адиле Кямил за Рюян Ризов. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 8; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е от Генадий Атанасов за Ахмед Ахмед. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 26; против – 8; въздържали се – 13; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.*, засега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да ми обобщите резултатите по отношение на кандидатурите. 

Първите пет, които са събрали най-много гласове, тъй като общият брой на 
членовете е пет, който можем да включим в състава, да предложим за 
включване в състава.  

Така: Огнян Къчев е събрал най-много гласове, Йордан Павлов и 
Стоян Попов са следващите. Рюян Ризов е следващият и Ахмед Ахмед е 
петият, всъщност, кандидат, който събира достатъчен брой гласове. Това 
са избраните от нас колеги, които ще бъдат включени в състава на 
Регионалния съвет за развитие на област Варна, колеги. Отрицателен вот – 
имаше заявка от Стела Николова.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

494-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация,чл. 18, ал. 5 и ал. 6, т. 4 от Закона 
за регионалното развитие, във връзка с докладна записка с рег. № 
ОС20000519ВН/14.08.2020 г. от Силвия Георгиева – изпълнителен 
директор на Националното сдружение на общините в Република България,  
Общински съвет – Варна определя за свои представители и членове в 
Областния съвет за развитие на област Варна за мандат 2019 – 2023 г., 
следните общински съветници: 

1. Огнян Василев Къчев 
2. Йордан Александров Павлов 
3. Стоян Мирков Попов 
4. Рюян Невзатов Ризов 
5. Ахмед Сали Ахмед 
с правата да извършват всички правни и фактически действия във 

връзка със защита интересите на Община Варна. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. За пореден път се повтори това, което 

гледахме още от началото, от конституирането на Общински съвет – 
Варна. За съжаление, колегите явно нямат желание да допуснат някой, 



който е различен от управляващото мнозинство. Колеги, това, че се пишете 
опозиция, не означава, че сте такава. Видно е как се гласува. Кой, как и 
кого подкрепя и това не остава незабелязано от гражданите на Варна. 
Благодаря Ви за днешния вот, отново. И това, че Вие продължавате в този 
дух не кореспондира по никакъв начин с претенциите за права и свободи. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Катарзис в позицията Ви спрямо всички колеги. Преди 

малко благодарихте за подкрепата, сега обратното.  
Преминаваме към точка десета от дневния ред. 
 
 



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Писмени заявки няма постъпили за промяна в състава на комисиите. 

Колеги, имате думата да направите такива в момента.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, защо няма живо предаване в момента? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, явно има някакъв технически проблем. Сега ще проверя. 
 
Стела Николова 
Отново ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
След малко ще качим целия запис, плюс това. Сега ще проверя. В 

момента съм възложил да ми кажат, не следя постоянно дали има живо 
предаване, тъй като водя заседанието. Сега ще Ви отговоря. Нека, ако има 
колеги, които проявяват желание да променят участията си в съставите на, 
в комисиите. Ако няма такива, да премина към разглеждане на последната 
точка от дневния ред, която бе включена като извънредна такава. 

Преминаваме към точка единадесет от дневния ред. 
 
 



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна за участие в 

Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД. 
 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има заявка за изказване от Марица Гърдева. Заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, аз бих искала да предложа като наш представител 

в Общото събрание на „Спортен комплекс Варна” АД колегата Бранимир 
Балачев. Той е юрист, има поглед върху нещата, запознат е с материята и 
ще ни представлява добре. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение от Марица Гърдева за колегата Бранимир Балачев. 

Имате думата за други предложения. Питам отново има ли други 
предложения, колеги? Ако няма, подлагам на гласуване предложението 
Бранимир Балачев да бъде избран за представител в Общото събрание на 
„Спортен комплекс Варна” АД. Режим на гласуване. Междувременно съм 
информиран, че живото предаване е възстановено. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Удобно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не мисля, че има място за такава ирония. Все пак се касае за 

технически проблеми и ако смятате, че някой нещо умишлено прави, не е 
сериозно. Аз Ви гарантирам, че умисъл няма. Лично Ви гарантирам. 
Резултати от гласуването. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

495-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местно 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2019 – 2023 г., общинският съветник Бранимир Николаев 



Балачев за свой представител в Общото събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, със седалище гр. Варна 
и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Цар Симеон І“ № 31, ет. 3. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Въпреки че не бяха направени други предложения, все пак има и 

колеги, които се въздържат. Колеги, с това дневният ред на днешното 
заседание бе изчерпан. Оптимизмът на г-н Балачев явно е по-голям от моя, 
защото се справихме до 18:50 ч.  

Пожелавам Ви приятна вечер. До края на годината ни предстои още 
едно заседание на Съвета, което ще обявим скоро. То ще бъде по-кратко. 
Хубава вечер на всички! 

 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като същите 
са неразделна част от настоящия протокол. 

 
 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                   ВАРНА 

 
 
 
 

             _______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 
______________ /ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    
             
 
 

СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
______________ /адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


