
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 11 
 

 
Единадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 30.12.2020 г. (сряда) от 10:30 ч. до 12:30  ч. 

 
Присъстват 46 общински съветници, отсъстват: 
 
Велин Велинов СТОЯНОВ 
Генадий Христов АТАНАСОВ 
Калин Колев МИХОВ 
Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ 
Цончо Томов ГАНЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам днешното заседание. Първо ще направим проверка на 

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

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля кворума да ми кажете. 46 колеги присъстват.  



Можем да започнем работа, колеги. Преминаваме към разглеждане 
на дневния ред на днешното заседание. Имате предварително обявения, 
който се състои от две точки. Постъпило е едно предложение за 
извънредна точка за включване в днешния дневен ред, като същото е 
постъпило от колегата Христо Атанасов и му давам думата да каже своите 
мотиви по отношение на искането за включване в дневния ред, след което 
ще дам думата за мнения и съображения. Христо Атанасов има думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, в рамките на една 

минута ще гледам да Ви изложа предложението и аспектите, които съм ги 
направил. Предложението е влязло, като там е единствено и само 
инвестиционен интерес, който е свързван, естествено, и с разходи по 
кредити на инвеститорите, на възложителя, на тези, които евентуално биха 
закупили съсобственост. С оглед на това, че разрешението е издадено и в 
началото на 2019 г., а съгласно разпоредбите на ЗУТ губи своето правно 
действие, когато в продължение на три години от влизането си в сила не е 
започнало строителството, вече е 2021-ва година – това е третата година – 
с оглед на обективните обстоятелства, които могат да последват, и избори, 
и други, които може да забавят приемането на новата програма, както и 
влизането в комисия и после в сесия, това може да се отрази и на 
приемането, което може би ще изтече и срокът на самото разрешително. И 
не на последно място, изпълнението на постъпленията в Годишната 
програма за разпореждане с имоти общинска собственост, която беше 
обективно забавена от обстоятелства, независещи от нас, и е нормално в 
началото на годината в общината да постъпят средства, които са в размер 
на 190 хиляди, които са изключително необходими в момента в бюджета 
на общината. Това е съвсем накратко предложението ми. То е приложено и 
в обяснителното предложение, което е на кмета г-н Иван Портних, така че 
това е накратко като изложение. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов. Колеги, имате думата за мнения и 

съображения по направеното от колегата Христо Атанасов предложение. 
Има заявки от Георги Георгиев, д-р Митковски и Димитър Чутурков – по 
отношение на тази точка ли са? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не, моята заявка е по дневния ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, по тази тема ли? 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
По тази точка е, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател. Колеги, внимателно изслушах 

предложението на колегата Атанасов, прочетох и постъпилата 
документация. Виждам, че веднага след направеното предложение от 
кмета Вие сте разпоредили към комисия по собственост и стопанство. Не 
знам защо не е разгледано в тази комисия това предложение, от една 
страна, от… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разгледано е. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ами нямаме го като решение, а пък постъпва като предложение от 

колегата Атанасов, което леко ме смущава – не, че той го предлага, а че 
определен общински съветник се ангажира с т.нар. „инвестиционен 
интерес“ и то, който не би… но наистина тези пари, за които говорим, като 
оценка за един човек, са много пари, но за една община като Варна са 
доста нищожно, така че едва ли е това причината. Предлагам да си влезе 
нормално в комисия, да се разгледа, а не в 11.55 ч. на 31-ви да го гледаме. 
Още повече че много по-спешни решения бяха отхвърлени от дневния ред, 
примерно на предната сесия, свързани с решения на проблеми в Морската 
градина така наречени, а пък един такъв инвестиционен интерес в „Рупи“ 
(това, ако не знаят някои, е старото име на „Чайка“) в този момент така ми 
изглежда доста съмнително. Благодаря, затова ние ще гласуваме „против“ 
влизането в дневния ред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Друг колега по тази тема иска ли 

думата? Колега Чутурков, Вашата заявка за изказване по тази тема ли е 
или не? 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Да, по темата е. Аз същото мнение имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. 
 



Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, действително така внесеното 

предложение буди съмнение и не е в интерес на самото предложение в 
този момент да влиза. Предполагам, че има и други такива преписки, така 
че нека да се придържаме към първоначално дадения дневен ред. Считам, 
че сега в момента не е толкова спешно за няколко дни да се решава този 
проблем. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения? Не виждам да 

има постъпили заявки по тази тема. Колега Атанасов, имате заявка – по 
тази тема ли? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, г-н Балабанов, по тази тема е.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Учудвам се и се надявам колегите, които изразиха съмнения по 

отношение на коректността на това, което съм внесъл, да изложат своите 
мотивирани обстоятелства, за които това ги накланя на такава мисъл, 
защото всеки един, когато общински съветник към когото се обърнат с 
нещо като предложение, което е минало, и още повече 
законосъобразността на подобни предложения е достатъчно ясна в цялата 
преписка, бих желал колегите да изложат своите съображения кое е 
съмнителното в подобно нещо, защото по тази логика всяко предложение, 
което бъде направено от кмет и от общински съветник, би било подложено 
на подобна критика. А другото, което искам да кажа, е, че на следващата 
точка или на по-следващата ще гласуваме пари, т.е. 90 хиляди – мисля, че 
беше без ДДС, за закупуване на апаратура. Та, да отговоря за нищожността 
на подобни средства, които в определен момент се оказват изключително 
важни, но колегите в крайна сметка съвсем скоро - март месец - ще 
разглеждаме изпълнението на програмата за постъпленията в Годишната 
програма за разпореждане с имоти и тогава може би колегите ще си 
изкажат мненията защо тази програма не е изпълнена. Но това е въпрос на 
гледна точка. Благодаря Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега. Не виждам други заявки по темата за изказвания, 

така че подлагам на гласуване така направеното предложение за включване 
на точка в дневния ред от колегата Христо Атанасов. Режим на гласуване.  



Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Извинявайте, Мария Ангелова „против“, не мога да вляза в 

„Контракс“, имам проблем. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изчакайте да мине гласуването в „Контракс“, след което ще дам 

възможност всеки да се изкаже, който не е успял да гласува. 
 
Стефан СТАНЕВ 
За протокола – „против“. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 5; против – 11; 

въздържали се – 23; отсъстващи – 12.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата тези, които не сте успели да гласувате в „Контракс“. 

Стефан Станев – за протокола „против“, разбрах. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Аз съм „против“. 
 
Лидия МАРИНОВА 
„Въздържал се“. Чувате ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Лидия Маринова – „въздържал се“, Мария Ангелова – „против“. 

Други колеги? 
 
Венцислав СИВОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов – „за“. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ  
„въздържал се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Георгиев – „въздържал се“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„въздържал се“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – „въздържал се“. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Мен чухте ли ме? Мария Тодорова – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Тодорова – „против“. Моля да ми кажете резултата общия от 

гласуването, колеги. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 7; против – 14; въздържали се – 

26; отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, предложението не се приема.  
Преминаваме към предложения за включване на допълнителни точки 

други в дневния ред. Георги Георгиев е направил заявка. Имате думата, 
колега Георгиев. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Първото предложение, което ще направим, е свързано с 

важността варненският бизнес да бъде подкрепен с целия ресурс на 
общината и по-специално с възможностите на отдела за международно 
сътрудничество. И в тази връзка на 21.12. внесохме предложение на 
„Възраждане“ относно създаване на варненски експортен бизнес бюлетин. 
Идеята на този бюлетин е фирмите, които работят на територията на 
община Варна, бързо и ефективно да бъдат запознавани с предстоящи 
семинари, уебинари, с предстоящи международни изложения в Европа, 
отворени процедури по фондове на Европейския съюз, информация за 
обществени поръчки в Европейския съюз, както и възможностите за 
извършване на бизнес с побратимените с Варна градове. Предложението е 
изцяло във възможностите и капацитета на общината и няма да коства 
финансови средства. Това ще бъде една реална подкрепа за хората, които 
опитват да работят и да създават добавена стойност във Варна, като 
систематизирано ще им бъде предоставена информацията с бизнес-
възможностите  всяка седмица. Дори, ако ще, този бюлетин да бъде с една 
или с две точки, но ако той помогне на която и да е фирма във Варна да 
оцелее, да създава работни места, да ги запази, считам, че това е едно 
предложение, което всички трябва да подкрепим, да се обединим около 
него и да направим така, че общината да подаде ръка на бизнеса във Варна. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Нека да ги обсъждаме едно по едно предложенията. 

Имате думата, колеги, за мнения и съображения по така направеното 
предложение от колегата Георги Георгиев. Колега Атанасов, по тази точка 
ли имате изказване? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, по тази точка.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Въпросът ми е – в предложението съдържа ли се колко ще струва 

подобна платформа и откъде да дойдат средствата, от кой параграф от 
бюджета да дойдат средствата за изпълнението на подобна платформа? 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колегата каза само, че няма, не са необходими според него никакви 

финансови средства за изпълнение на това решение. Преди мъничко го 
каза. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Точно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, аз лично съм позитивно настроен към подобен род 

мероприятия, които да подпомогнат варненския бизнес. Искам обаче да 
кажа на колегата Георгиев, че ще се въздържа да влезе в дневния ред и да я 
разглеждаме днес по две съображения. Първо, защото тази сесия и мисля, 
че за всички колеги е ясно, тя е извънредна, има определен параметър на… 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не е извънредна, как ще е извънредна? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да не прекъсвате. Извънредна е сесията, не прекъсвайте, колега 

Георгиев. 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз предлагам и ще гласувам „въздържал се“, въпреки че идеята ми 

харесва тя да влезе, той да го направи в писмен вид и да влезе в комисията 
по туризъм и реклама, там наистина да я разгледаме тази идея, защото 
знаете, че аз съм един от осторожниците за подкрепа на варненския бизнес. 
Но просто не днес – на 30-ти декември – да я разгледаме. Така че моля 
колегата Георгиев, който дава едно добро предложение според мен, което е 
тема за размисъл, да го направим в комисията по туризъм. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Балачев. Други мнения и съображения по темата? 

Не виждам други заявки за изказвания. Режим на гласуване по така 
направеното предложение за включване на точка в дневния ред от колегата 
Георгиев. Режим на гласуване. 

 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не видях резултата от системата, колеги. Резултата от системата да 

обявите първо и след това ще дам възможност за протокола, който не е 
успял, да гласува. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 9; против – 3; 

въздържали се – 28; отсъстващи – 11.* 
 
Лидия МАРИНОВА 
„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Маринова - „въздържал се“. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова – „за“. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, моля да повторим гласуването, защото варненският бизнес 

няма време да чакаме следващото заседание… 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, в процедура по гласуване сме в момента. Други 

колеги, които да не са успели да гласуват? 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – „въздържал се“. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Огнян Къчев – „за“. Моля да обявите крайния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 11; против – 3; въздържали се – 

30; отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не се приема. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, моля да повторим гласуването, защото бизнесът на Варна 

няма време да губи за комисии, сесии и какво ли още не. Бог знае кога ще е 
следващата сесия или следващата комисия. Нека да го повторим 
предложението.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, повторно гласуване правилникът не позволява. 

Повтаряне на гласуването не позволява правилникът.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре, оспорвам гласуването тогава.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. Това се казва злоупотреба с право.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Защо? Това се казва борба за бизнеса на Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. Резултати от системата „Контракс“. 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 12; против – 6; 
въздържали се – 24; отсъстващи – 9.* 

 
Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова – „за“. Други колеги? 
 
Огнян КЪЧЕВ  
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Огнян Къчев – „за“. Други колеги? 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – „въздържал се“. 

 
Моля да обявите резултата от гласуването в окончателен вид. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 14; против – 6; въздържали се – 

25; отсъстващи – 6, предложението не се приема.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не се приема. Имате думата за други предложения за 

включване на точки в дневния ред.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И моля да имате предвид, че сесията е извънредна и да се 

съобразяваме с това.  
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Следващо предложение, което внасямe, е свързано със заседанието 

на ПК „Здравеопазване“, проведено на 10 декември 2020 г. Във връзка с 
него, предлагаме следното: Съгласно единодушно прието решение на ПК 



„Здравеопазване“ за подкрепа на лекарите и медицинските специалисти, 
работещи на територията на община Варна, да бъдат заложени финансови 
средства в проектобюджета на Община Варна за 2021 г. за еднократна 
финансова помощ в размер на 500 лв. на медик. Точната бройка на 
работещите лекари и медицински специалисти следва да бъде 
предоставена на ПК „Здравеопазване“ и ПК „Бюджет и финанси“ до 10 
януари 2021 г.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мотивирайте извънредния характер на предложението си. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Настоящата пандемия изисква Община Варна и в частност 

Общински съвет да бъде гъвкав, да реагира бързо и да подкрепи лекарите и 
медицинските специалисти преди края на пандемията, която най-вероятно 
ще свърши, докато ние благоволим да подкрепим хората, които са на първа 
линия, които страдат и умират за този град. Достатъчно спешно ли Ви се 
вижда? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, Вие си противоречите в момента. Един път казвате 

да се включат средства…. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не, не си противореча. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изслушайте ме. Един път казвате да се включат средства в 

проектобюджета за 2021 г., след това казвате, че има извънреден характер 
предложението. В момента няма да разглеждаме Бюджет 2021-ва година на 
настоящото заседание на Съвета.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не е така. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така че, когато се разглежда бюджетът, имате възможност да 

направите това предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Балабанов, ако позволите. В точката, свързана с рентгена, е 

посочена точка 2, която се отнася точно за Бюджет 2021 и нея ще я 
разгледаме и ще включим… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, ако сте… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Така че нямате основание да отхвърляте по този начин. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, не отхвърлям нищо, изразявам мнението си. Не отхвърлям 

нищо. Вие преценявате с гласа си дали да отхвърлите, или да приемете. Аз 
само казвам, че принципно са различни нещата. Точка 2 е, за да може да се 
стартира процедура по обществена поръчка управителят на лечебното 
заведение, а точката, която Вие предлагате в момента, е за Бюджет 2021. 
Мнения и съображения по така направеното предложение? Има ли други 
мнения, колеги? Г-н Балачев, имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Понеже става дума за финанси и понеже се предлага да се отпуснат 

средства на неограничен, неуточнен брой лекари и сестри, сещате се, че 
едно такова предложение няма как да влезе в проект за решение, още по-
малко за решение, уважаеми колеги. Така че, когато става дума за пари, 
всяка стотинка има значение. Отделно от това, моята молба към г-н 
Георгиев, към колегата Георгиев, е: във Вашата група има съветници, 
които са с по няколко мандата вече, например Костадинов. Допитайте се 
до него, ако Вие случайно не сте навлезли в правилника на Общинския 
съвет, какво значи извънредна сесия, как трябва да се формулират нещата, 
защото излиза, че Вие правите предложения добри, популистки, а пък ние 
ги отхвърляме. А ние ги отхвърляме преди всичко, защото или не е 
времето, или не са направени, както трябва. Така че аз не мога да приема 
такова предложение с това до 10 януари да уточняваме, пък оттам нататък 
да плащаме. За кое време? За времето от… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, тук даже не става въпрос за плащания, за включване на 

бюджета в 2021-ва година. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Това исках да кажа, г-н председател. Дали става дума за минало 

време какво ще плащаме, на мене лично не ми е ясно за… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Балачев, как не го разбирате? Защо трябва да Ви го… 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, не прекъсвайте, моля… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…що за това… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, разбрах тезата, която изказахте, благодаря Ви. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така че моля, в две направления правя възражения. Не мога да 

гласувам за такова включване в дневния ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме, благодаря Ви. Колега Костадинов, имате думата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
И Клисарова иска. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, изчаках просто г-жа Клисарова. Така, това, което чух преди 

малко, ме озадачи – хем не става дума за пари, хем, от друга страна, се 
казва, че парите ще бъдат проблем в изказването на Балачев. Ако аз не 
разбирам нещо, първо питам и след това вземам решение. Тук се изказваме 
и след това питаме. Очевидно е, че въпросът не е в парите – както за 
първото, така и за второто предложение. Въпросът е в това, че тук ще се 
вземе едно решение, което е в полза на всички, аз не мога да се съглася, че 
то е популистко. Откога добрите решения и всички решения, които се 
вземат, са популистки. Популизъм ли е това, което ще вземем като 
решение за закупуването на този рентген? Това е много изтъркано 
политическо клише и аз съветвам всички колеги да се въздържат от него 
просто защото просто вече няма смисъл и, както се казва, не хваща дикиш. 
Предложенията са добри, разумни, аргументирани, обосновани. Това, че 
трябва да влизаме в някакви процедурни хватки, ама видите ли сесията 
била извънредна, не била извънредна… Тя не е обявена като извънредна, 
дори погледнете в дневния ред, който сме получили всички ние, дори 
вижте и в поканата, която ни е в webex, никъде не пише, че е извънредна 
сесията. Моите уважения, ако трябва да се хващаме за буквата, а не за духа 
на закона. Нали има доста юристи в Общинския съвет, но аз мисля, че тук 
не е място да си правим някакви дебати или надпреварвания в това кой 



може да говори повече, по-дълго и по-напоително. Въпросът е можем ли 
да вземем това решение в момента, имаме ли политическата воля за него, 
или нямаме.  

Другата глупост, която редовно слушаме, е как, видите ли, не 
трябвало да политизираме това, или не трябва да политизираме онова. 
Общинският съвет, колеги, напомням Ви, е политически орган. Всички ние 
сме влезли в него като представители на политически партии, явили сме се 
на политически избори и сме там като представители на определена група 
хора, които споделят нашите виждания. Не сме представители на 
браншови организации, на синдикати, на спортни клубове или на 
читалища. Така че има политически решения, има и политическа воля. Ние 
предлагаме нещо – то или се приема, или не се приема. Оттам насетне 
коментарите остават вече за всички – и тези, които участват във вземането 
на решенията, и тези, които ги коментират. Смятам – и аз, и моите колеги 
от „Възраждане“, че тези решения, които предлагаме, не са конфликтни, не 
са натоварващи или обременяващи бюджета на общината. Смятам, че при 
едно добро желание могат да бъдат развити и да бъдат от полза на всички. 
Многократно се е случвало неща, които предлагаме, да бъдат приемани 
след това, вече като предложения обаче от страна на управляващите, 
мнозинството в Общинския съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, коментирате предложението по същество. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само да довърша. И това е добре, ама просто се губи време. А нас 

точно в случая времето ни вълнува най-много. Така че, призовавам Ви за, 
как да кажа, за здрав разум. Не говорим за нищо друго в случая, говорим за 
здрав разум. Не говорим за това, че някой ще си направи реклама или че 
предложението било популизъм и т.н. Нали, ако се приеме, всички ние ще 
кажем, че е прието благодарение на нас, всеки един от общинските 
съветници, който е гласувал. И то с пълно основание. Без значение кой го е 
внесъл в крайна сметка. Така че аз Ви призовавам наистина за…, как да 
кажа, още веднъж за здрав разум в предпоследния ден на старата година, 
която беше много тежка за всички нас във всеки един смисъл, тежка за 
държавата, тежка за народа ни. Нека да помислим малко и в този смисъл. 
Да оставим, дори ако щете, всякакви други различия на заден план. Не го 
правим за нас. Предложението е в полза на всички граждани на Варна. 
Благодаря. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Може ли? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, колега Клисарова, момент малко. Предложението по 

същество в момента не го коментира никой. Аз съжалявам, че отново не 
спазваме процедурата. Коментираме в момента извънредния характер на 
предложението. Сесията, повтарям, е извънредна, а кой как чете поканите 
и т.н., колеги, си е Ваша работа. Сесията е извънредна. Вътре е записано 
правното основание за свикване. Няма какво да гледаме, аз съм я свикал 
сесията, така че смятам, че знам много добре как съм я свикал. 
Коментираме в момента извънредния характер на предложението за 
включване на средства в проектобюджета за 2021 година. Моето мнение е, 
че същото няма извънреден характер, тъй като бюджетът за 2021 година 
ще се гледа най-рано в края на месец януари. Така че няма пречка това 
предложение да се разгледа тогава, без, повтарям, да коментирам по 
същество то дали е правилно, или не. Колега Клисарова, имате думата. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. Г-н председател, уважаеми колеги, 

искам да дам малко разяснения. Комисията по здравеопазване взе това 
решение и натовари дирекция „Здравеопазване“ да уточни точно колко са 
колегите, като говоря и за здравни специалисти, лекари, шофьори, ако 
щете, на линейки в „Спешна помощ“, които трябва да получат тези 500 лв. 
Това сме го възложили на дирекция „Здравеопазване“, защото до момента 
ние не знаем точната бройка. Имаме само една новина от Областния съвет, 
където казват от РЗИ колко лекари работят в системата и колко здравни 
работници. Втора точка –  трябва да определим точно какво значи „на 
първа линия“. За мен тук играят роля абсолютно и джипитата, и колегите 
от „Спешна помощ“, и колегите от Кръвния център и не само общинските 
заведения, а и държавните лечебни заведения. И това, когато се каже колко 
са точна бройката и бъде одобрена тази бройка, ще бъде сметнато по 500 
лв. на човек и съответно ще залегне в Бюджет 2021. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. 

Режим на гласуване. Моля да обявите резултата от системата. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 8; против – 6; 

въздържали се – 29; отсъстващи – 8.* 
 
Кой не е успял да гласува, колеги? Имате думата. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„за“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова - „за“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев - „въздържал се“. Други, колеги? Моля да обявите 

окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 9; против – 6; въздържали се – 

30; отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не се приема. Имате думата за други предложения. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Следващото ни предложение е свързано с писмо, 

което сме входирали през май месец, за подкрепа на спортните клубове на 
Варна. През август, 14-ти август, господин кметът ни отговаря, като 
подкрепя предложението, и съответно в отговора, който получихме, пише 
– при  изявено желание от страна на определен спортен клуб, предоставящ 
безплатно обучение, дирекция „Спорт“ може да публикува на своя сайт 
информация за тяхната инициатива, както и контактите на спортния клуб, 
след което нищо не се случва. Вече сме декември, съответно няма 
развитие, затова ние предлагаме следното решение – да бъде възложено на 
дирекция „Спорт“ и отдел „Връзки с обществеността“ отправяне на покана 
чрез медиите към всички спортни клубове на Варна, които желаят да 
подарят безплатни опознавателни тренировки, и информацията да бъде 
публикувана в отделна секция „безплатни тренировки“ на сайта 
SportForAll.bg. Публикуваната информация ще съдържа профил и контакти 
на клуба, полезна информация за спорта, постиженията, бройките на 
тренировките и условията, които клубът подарява. Това е поредното 
предложение, което правим, което не струва никакви пари и е свързано 
просто с добра организация в подкрепа на спорта на Варна и в подкрепа на 
варненци, които ще получат нещо уникално за страната – база данни с 
безплатни тренировки. Предлагам Ви да го приемем, да го включим в 
дневния ред и да подкрепим както спорта, така и варненци. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отново не чух извънреден характер на направеното предложение. 

Колеги, имате думата. Режим на гласуване. Не виждам. А, една заявка за 
изказване – Бранимир Балачев. Имате думата. Кратко, колега, моля. 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Съвсем кратко. Само мисля, че на предходната сесия вземахме 

решение, с което дадохме възможност на спортните клубове да ползват 
базите безплатно при същите тези условия, за които колегата се опитва да 
формулира нещо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, по процедурата. Пак навлизаме по същество по 

предложението. По процедурата за включване в дневния ред. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
По процедурата – недопустимо е, недопустимо е с оглед на липсата 

на извънредност.  
И още нещо искам… прави ми впечатление, че колегата Цончо Ганев 

гласува, а не му чувам гласа. Много бих искал той да потвърди, че 
присъства, макар и виртуално, на тази сесия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как да уважа това искане от Ваша страна.  
Разбрах мнението Ви по предложението, по процедурата… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да кажа, имам усещането, че някой гласува от негово име и е 

включил компютъра. Затова искам да се провери, че той действително е на 
линия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Георгиев, имате думата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
… /н.р./ на карти Таро или имате кристално кълбо?... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, не съм дал възможност и не съм уважил това 

направено искане от колегата Балачев. Моля да не се включвате. Колегата 
Георгиев има думата. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Става…искам думата във връзка с реплика към 

господин Балачев. Не мога да разбера той съзнателно ли иска да пречи на 
това предложение или просто не разбира това… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, по процедурата, по процедурата. Не коментираме по 

същество предложението. Няма да дам възможност повече на никого да 
коментира в настоящата процедура по същество направено предложение. 
По процедурата. Ако има някой мнения и съображения, ако не, 
преминавам към гласуване, тъй като не виждам такива предложения и 
искания за изказване на становища. Режим на гласуване по предложението 
за включване на точката в дневния ред. Резултат от системата обявете. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 7; против – 9; 

въздържали се – 26; отсъстващи – 9.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, които не са успели да гласуват през системата.  
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова – „въздържал се“. Други колеги? Не виждам. 

Обявете окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 7; против – 9; въздържали се – 

27; отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не се приема. Има ли други предложения за 

включване на точка в дневния ред? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Има, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля да не злоупотребявате отново, само такива с извънреден 

характер. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбира се. Всички са с извънреден характер.  
Предложението, което ще направя, е свързано с факта, че комисия по 

спорт, „Младежки дейности и спорт“, не се е събирала от юни месец тази 
година. В тази комисия се събраха искания от спортни клубове, които се 
неглижират, нито се насочват към комисия по финанси, нито се разглеждат 
в комисията по младежки дейности и спорт. Затова ще ги направя като 



точки в дневния ред последователно, както следва. Първото предложение 
за точка в дневния ред… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мотивирайте извънредния характер, колега, първо. Няма да дам 

възможност повече… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Днес е последният ден на годината, спортните клубове няма как да 

планират никаква спортна дейност, при положение че не знаят могат ли да 
разчитат на това финансово искане, или не могат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Финансовата година приключи, колега, ако не знаете. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И какво като е приключила? Извинявайте… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да се гласува. Колега, не е по същество. Аз питам извънредният 

характер какъв е, при положение че финансовата година е приключила и 
хипотетично дори и да бъде подкрепено едно такова Ваше предложение, то 
няма как да бъде изпълнено в настоящата финансова година от този 
бюджет. Колега Георгиев, колега Георгиев, чувате ли? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ало… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега Ви чуваме. Да, имате думата. Мотивирайте извънредния 

характер и много моля отново да не злоупотребяваме с правото си да 
предлагаме точки от дневния ред просто защото трябва да отчетем някаква 
дейност, знаейки, че те няма как да бъдат изпълнени в момента. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, защо считате, че предлагането на точки в дневния 

ред, които не са разгледани в рамките на 6 месеца в комисия по младежки 
дейности и спорт е… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев … 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Не трябва ли да закрием комисията, след като тя не работи. Ма, 

извънреден характер… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не коментирам. Дайте извънреден характер на предложението си. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Комисията по младежки дейности и спорт не се е събирала от юни 

2020 г. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това го разбрахме. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Спортните клубове трябва да получат становище от Общината, за да 

могат да планират своите дейности до днес. Днес е краят на финансовата 
година. Така че… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не е днес, не е днес. 20-ти декември беше краят на финансовата 

година, не днес… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Така, значи тези предложения трябва да бъдат включени в дневния 

ред и да ги разгледаме, защото не са разгледани своевременно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, дайте ги, дайте ги всички, колега… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Давам ги, давам ги… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте ги всичките и да ги разгледаме на един път. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ще ги разгледаме, да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Слушам Ви. Изчетете абсолютно всички предложения, които 

възнамерявате да направите. Имате думата. 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Ще ги изчета на части. Разглеждане на молбата на СК „Арт рейсинг“ 

за финансова подкрепа за участие в „Рали Турция“, което ще се проведе 
през 2021 г. Молбата за финансова помощ е за 29 300 лв. за петдневно 
състезание, приложена е количествено-стойностна сметка. Същият клуб 
моли за финансова подкрепа в размер на 14 200 лв. за петдневно 
състезание, отново през 2021-ва - „Рали Сливен“. СК „Спартак“ търси, 
моли за финансова подкрепа за участие в шампионска лига по плажен 
футбол. Искането на този клуб е от десети месец 2020 г. Два месеца нито 
комисия беше свикана, нито… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество, колега, изчетете ги. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да, да, слушате ме, нали? Нещо да не изпуснете като цяло. Така, 

това са предложенията, които са свързани с финансиране от спортни 
клубове. Затова ще помоля да ги… А, още едно предложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, дайте го и него… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да, да, ще го дам, спокойно, няма проблем, не се притеснявайте 

ще ги изчета всичките.  
Следващото предложение е свързано с молба за подкрепа от ФК 

„Тополи“. Молбата на клуба включва следното – да бъде изградено 
помощно игрище към съществуващото такова, да бъде удължен срокът за 
безвъзмездно ползване на стадиона с 10 години, за да може клубът да 
планира спокойно развитието си, да бъде представена количествено-
стойностна сметка за ежегодно финансиране към този клуб. Искам да 
подчертая, че искането на този клуб е придружено с 350 подписа в 17 
страници от варненци, които очакват решението на тази, на този 
Общински съвет и които така и не доживяха да видят комисията по спорта 
да го разгледа и да излезе със становище. Това абсолютно неглижиране, 
както на комисията по спорта, така и на комисията по финанси… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, благодаря.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И аз благодаря. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли други предложения? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам, имам. Нека да гласуваме първо тези и после другите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, аз правя процедурно предложение да бъдат разгледани всички 

предложения на колегата Георгиев анблок. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Как да ги разгледаме анблок, като те са съвсем различни? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура. Всички, всички предложения - правя процедурно 

предложение да бъдат… ние гледаме не по същество, а по процедура дали 
да ги включим в дневния ред, отново подчертавам. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И как може да сравняваме предложение, което ще направя след 

малко…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване по процедурното предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама, г-н председател, как може да сравняваме искане за ISO, което 

ще… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването от Контракс: за – 18; против – 7; 

въздържали се – 13.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
По процедурата.  
 
Лидия МАРИНОВА 
Може ли второ гласуване? 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Лидия Маринова, слушам Ви. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Оспорвам гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Христо Атанасов оспорва гласуването. Режим на гласуване по 

процедурното ми предложение да изслушаме всички предложения и 
разгледаме анблок на колегата Георги Георгиев. Повтарям. Режим на 
гласуване по оспореното от г-н Христо Атанасов.  

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 27; против – 7; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 9.* 
 
Колеги, които не са успели да гласуват? Имате думата. 
 
Венцислав СИВОВ 
„въздържал се“. 
 
Красен ИВАНОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов – „въздържал се“. Кой каза след Венцислав Сивов? 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„против“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова – „против“. 
 
Красен ИВАНОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Красен Иванов – „за“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„Въздържал се“.  
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – „въздържал се“. Моля за окончателните резултати 

от гласуването, колеги. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 29; против – 8; въздържали се – 

10; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението, което направих по процедура, се приема. Отново 

подчертавам, разпоредбата на правилника за извънредно заседание 
повелява, че на него се обсъжда само събитието – повод за заседанието, 
колеги. Това, че даваме възможност да се правят допълнителни 
предложения, е един жест, ако в случай, че е възникнало такова 
извънредно обстоятелство, то да бъде евентуално включено, а не да 
злоупотребяваме и да правим по N на брой предложения и да губим 
времето на останалите колеги.  

Колега Георгиев, изчетете абсолютно всички Ваши предложения за 
включване на точки в дневния ред, които не сте прочели до момента, за да 
ги обсъдим и подложим на гласуване. Имате думата. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, г-н Балабанов, много любезно от Ваша страна.  
Първото предложение, което искам да допредложа, е свързано с това, 

и то има изключително извънреден характер, а именно, че борбата с 
корупцията във всяка община трябва да бъде приоритет №1. Според данни 
на „Маркет рисърч“ и ЕК корупцията губи до 14% от БВП на всяка 
община. Съответно предлагаме предложението, което сме входирали от 
01.10.2020 г., а именно сертифициране на Община Варна по стандарт 
37001 – Антикорупция, системи за борба с подкупването. Това е едното 
предложение.  

Следващото предложение е свързано отново с, е отново входирано 
през декември 2020 г. от представител на изпълнителен директор на СК 
„Черно море“, обединени спортни клубове „Черно море“,  относно 
изменение в критериите за материално стимулиране на спортните клубове 
за 2021 г. Отново не е свързано с пари и отново е важно предложение, 
защото се предлага в системата за материално стимулиране на спортните 
клубове през 2021 година да се вземат точките и класиранията от 
държавните първенства през 2019 г., защото такива почти не се проведоха 
през 2020 г. Това беше важно предложение да се включи, има извънреден 
характер и трябваше да се разгледа, защото спортните клубове в момента 
не знаят как да си планират нито дейността, нито бъдещето и това, че 
дискриминационно определяме кои точки да имат извънреден характер и 
кои да нямат, е показателно за работата на Общинския съвет и по-



специално за управлението му. Вижда се, ей това са резултатите. Нито 
комисия по спорт за 6 месеца,  нито перспектива за клубовете. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество, ако обичате… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да, благодаря, разбира се.  
Така, следващото ни предложение е свързано с това, че на 16.10 

получихме отговор от кмета с рег. № РД2001962ВН/22.12. Съгласно това 
писмо никой не управлява горите на Варна, които са общинска 
собственост. Не са взети мерки. Те дори не са идентифицирани в 
съответната кадастрална карта. Това нещо можехме да го решим с 
приемане на тази точка, в момента гласуването и съответно съгласно 
чл.181, ал.1 от Закона за горите са посочени формите на управление на 
горите – общинска собственост, които се избират с решение на Общинския 
съвет. В тази връзка ние предлагаме възможно най-градивното и активно 
нещо, което, ако Общинският съвет работеше с грижата на добър 
стопанин, в момента трябваше да го приемем, да го гласуваме и да 
задействаме правилното управление на горите – общинска собственост, а 
именно предложението ни е следното – съгл. чл.181, ал.1 от Закона за 
горите да бъде създадено структурно звено в общинската администрация, в 
отдел общински гори към Дирекция „Екология и опазване на околната 
среда“, съответно задълженията по управлението на общинските гори… 

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

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…без да се откриват нови щатни бройки. Това няма струва…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, че Ви прекъсвам. Нямате право…. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
……/н.р./…… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм спирал микрофона. Нямам възможност в момента аз 

техническа възможност да правя. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Колегите……/н.р./ 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да Ви обясня.  

 
Георги ГЕОРИГЕВ 
Така. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Структурни промени по силата на закона може да прави в 

администрацията предложение само и единствено кметът на Община 
Варна. А ние имате правомощието да приемем или да отхвърлим такива. 
Така че, няма…, Вашето предложение е незаконосъобразно, поради което 
няма да го подложа на гласуване. Дайте следващото предложение. 
Структурна промяна не може съветник или съветници да предлагат в 
администрацията по закон. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Съгласно чл. 181 от Закона за горите формите за управлението за 

горите се избират с решение на Общински съвет. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Формата за управление – да, а не създаване на структурно звено в 

общинската администрация, както казахте Вие.  
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Кога да изчакаме някой да направи нещо в тази връзка?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е разпоредбата на закона. Аз не мога коментирам нищо друго. 

Няма да подложа предложение за структурни промени на гласуване. Само 
това Ви казвам, защото е незаконосъобразно.  
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. Благодаря. Значи гласуваме предните две предложения.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате думата за мнения и съображения, колеги. 

Заявка за изказване от д-р Митковски, Стела Николова и колегата Христо 
Атанасов. Д-р Митковски, заповядайте.  
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Моето беше заявка за отрицателен вот, но мина-замина, както и да е. 

Вие сте далеко, явно по-бавно стига до Вас заявката.   
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Нищо, става дума за следното. Някои от предложенията, които 

колегата предложи от „Възраждане“, може наистина да нямат спешен 
характер според Вас, от една страна, но, от друга страна, той засегна един 
много важен въпрос, а именно неработенето на някои от комисиите в 
Общинския съвет. Това, което ние го казахме съвсем добронамерено, 
добронамерено дотолкова, че Ви искахме оставката.      
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Съвсем добронамерено преди няколко заседания, не лично към Вас, 

но наистина има комисии, които не си вършат работата. Ето виждате тука, 
колегата ви изкара данни от лятото. Предложението на г-н Атанасов, което 
отхвърлихме по други причини, е от юли месец, и т.н. и т.н. Това е едно 
нещо, което е така хронично за нашия Общински съвет.  

От друга стана, искам нещо лично към Вас да кажа. Вие сте „пръв 
сред равни“. Не е нормално да коментирате всяко предложение и изказване 
на колеги. Няма нужда от това. Създава се едно така нагнетяване на 
ситуацията. Всеки колега има право да предложи, да отхвърли, да 
репликира. Но това не значи, че след всяко такова изказване Вие трябва да 
сте последната инстанция.  

А пък като стана дума за бюджета, в края на краищата отдавна 
казвахме, че  Община Варна е единствената от големите общини, която не 
направи актуализация на бюджета си в тази пандемия. Тогава примерно 
тези предложения, които минаха през комисията по здравеопазване, 
можеха още тогава да влязат и да бъдат разгледани от този бюджет на 
общината. Така че, нека да не се оправдаваме с нашите и на общинската 
администрация пропуски и грешки за някои неща. Благодаря за 
вниманието. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви и аз за изказването. Само по отношение на това, което 

засегнахте спрямо мен - аз, като равен с всички  Вас, имам право да 
изразявам мнение по всяка една от темите и го правя, както Вие имате 
такава възможност. Така че, не виждам някакъв проблем. Не считам, че аз 
съм последна инстанция или каквото и да е било. Г-жо Николова, имате 
думата. 
 



Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, аз съжалявам, че 

много късно е вече това мое изказване, отдавана съм дала заявката, и също 
като д-р Митковски исках да отбележа, че актуализация на бюджета не 
беше внесена, вероятно е изпълнен в цялост. Може би ще разберем на 
следващата сесия. Макар че да нямаме такива индикации 
………./н.р./……… Може би трябва да подобрим това, защото гражданите 
на Варна остават с неприятното чувство, че Общинският съвет е един 
придатък на общинска администрация. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще си позволя да коментирам само къде точно е 

посочено, че сесията има извънреден характер – в поканата за свикване и в 
правните основания за свикването й. Извънредният характер на сесията е 
от гледна точка на това, че наредбата, която предстои да разгледаме, 
трябва да бъде приета преди края на годината, за да може да се прилага 
през следващата, а именно – тези деца, които сме включили или са 
предложени за включване в наредбата, да могат да ползват тази 
възможност и да не заплащат такси. Това е извънредният характер на 
ситуацията. Г-н Атанасов, имате думата. 
 

Христо АТАНАНСОВ 
Извинявам се, станала е грешка със системата. Не съм искал думата. 

Извинявам се. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-жо Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
По същество по предложенията. Не по същество, а по темата за 

предложенията на колегата Георгиев. Моето мнение е, че нито едно от тях 
няма извънреден характер и не бива да бъдат включени в дневния ред. 
Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнение и съображения, колеги? Ако няма, 

режим на гласуване. 
 

Светлан ЗЛАТЕВ 
Режим на гласуване на какво, г-н Балабанов? 
 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
По предложенията на колегата Георги Георгиев, които изчете за 

включване в дневния ред.  
 

Светлан ЗЛАТЕВ 
Правя предложение по процедурата – да бъдат гласувани всяко едно 

поотделно. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Вече има процедура да бъдат гласувани анблок. Прието решение.  

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Това се отнасяше за предходните предложения, съжалявам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. За всички предложения, които има колегата Георгиев. За тях. 

Това казах. Всички. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 8; против – 13; 
въздържали се – 16; отсъстващи – 14, предложението не се приема.*  
 

Имате думата колегите, които не са успели да гласуват. 
 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Мария Ангелова – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова – „за“. 

 
Мартин БАЙЧЕВ 
Мартин Байчев – „въздържал се“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мартин Байчев – „въздържал се“. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ивайло Митковски – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ивайло Митковски – „за“. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мисля, че не ми излезе гласът, аз съм твърдо „против“.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Бранимир Балачев – „против“. 

 
Венцислав СИВОВ 
Венцислав Сивов – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов – „за“.  

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Антоанета Цветкова – „въздържала се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Антоанета Цветкова – „въздържала се“. Други колеги има ли, които 

не са успели да гласуват? 
 

Мартин ЗЛАТЕВ 
Мартин Златев – „въздържал се“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мартин Златев – „въздържал се“. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз имах заявка за изказване, обаче не беше отразена.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, ще дам думата. Дойде при мен, след като обявих 

гласуването. Ще Ви дам възможност. Сега само да обявя резултата. Дайте 
ми окончателен резултат, ако обичате.  
 

Общи резултати от гласуването: за – 12; против – 14; въздържали се 
– 19; отсъстващи – 6, предложенията не се приемат. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложенията не се приемат. Колега Костадинов, имате думата. 

След това – колегата Стоян Попов. 
 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря. Това, което исках да кажа, е, че една част от тези 

предложения не за първи път се вкарват в дневния ред, т.е. опитват да 
бъдат вкарани в дневния ред. Някои от тях са още от първата половина на 
2020 г. Винаги досега с най-различни процедурни хватки не са били 
прокарвани в дневния ред. Въпросът е, че днес чухме как те не можело да 



бъдат вкарани сега, защото не били извънредни. Когато пък не се вкарват 
на редовна сесия, отново се изкарват някакви други доводи. Аз питам един 
въпрос – кога точно всъщност предложения биха могли да бъдат вкарани в 
дневния ред на сесия във Варна в едно мнозинство, доминирано от ГЕРБ, 
ДПС, ВМРО и така нататък. Защото оставаме с впечатление, че всъщност 
всичко е само и единствено оправдания. Предложенията, които бяха 
предложени, мотивирани, по-голямата част от тях и писмено входирани 
преди това в деловодството на Общинския съвет, очевидно е, че няма да 
бъдат вкарвани в дневния ред на мнозинството до момента, в които то е в 
този си вид. Това е, което исках да кажа, защото всичко останало са 
оправдания, всичко останало са политически безсмислици.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само ще кажа за протокола, че има предложения от 

колеги – Ваши, от Вашата група и от други колеги, които са разглеждани, 
когато са вкарвани надлежно в дневния ред, и на комисии са разглеждани. 
И не съм съгласен, че Вашите предложения не биват изобщо разглеждани 
и игнорирани. Когато са вкарани надлежно и са разгледани на комисия, 
винаги са били включвани в дневния ред, както и на предходното 
заседание на Съвета имахме такава точка по предложение на Ваши колеги, 
даже, мисля, на цялата Ви група, ако греша, ме поправете. Колега Попов, 
имате думата. 
 

Стоян ПОПОВ 
Отрицателният ми вот. Първо „против“ поведението на г-н Георгиев. 

Този път ми напомня на комисия „Финанси и бюджет“, когато имаше 
искане от таксиметрови шофьори за подпомагане. Тогава г-н Георгиев по 
абсолютно същия начин, той даже си го каза, ще го цитирам „аз знам, че е 
незаконно, но дайте да дадем пари на хората“. Не може постоянно да се 
хвърлят популистки предложения, да си говорим…… 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Кога съм казал такова нещо?  

 
Стоян ПОПОВ 
……/н.р./…... колегите от „Възраждане“. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Кога решихте това нещо, че съм го казал…..  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев ……...  
 



Стоян ПОПОВ 
Има запис. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, моля да не прекъсвате. Колега Попов, по 

процедурата. Недейте изпада по същество по отношение на 
предложенията. …/н.р./…. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Абсолютни глупости. Как може да ……. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, отново Ви правя забележка да не прекъсвате. 

Колега Попов, по процедурата, ако имате нещо. 
 

Стоян ПОПОВ 
Г-н Балабанов това беше по обяснение на отрицателен вот. Георгиев, 

виж си записа от комисията. Имаше камери… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не влизайте в диалогов режим. Няма да изпадаме, колеги. Няма да 

дам тази възможност за диалогов режим. Николай Капитанов има думата, 
след което Бранимир Балачев. 
 

Николай КАПИТАНОВ  
Здравейте. Чуваме ли се?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чуваме се. 

 
Николай КАПИТАНОВ  
Искам да обърна внимание на един технически момент, който 

очевидно създава някакво неразбиране. В поканата Ви, която получихме 
по мейла към дневния ред на 11-то заседание на Общински съвет, са 
посочени чл. 45, ал. 1, т. 1 от правилника, съответно вътре включеният 
файл обаче е на друго основание. В самия текст никъде не е описано, 
говоря за този, който придружава файла, не е описано по никакъв начин 
извънредността на самото заседание. Затова предлагам следващия път, 
когато има такова, нека да бъде изрично подчертано, че е извънредно, 
защото в момента наистина, според мен, бихме пропуснали доста голяма 
част от досегашния ни  разговор. Вече над един час се занимаваме с теми, 
които не са основание на една извънредна сесия. От друга страна, искам да 
подчертая, че проблемите  чисто комуникативни –  и неразглеждане на 



точки, и невходиране в дневния ред на комисии и на сесии, наистина 
съществуват и бих препоръчал да бъде обърнато по-сериозно внимание, 
както на председателите на комисии, така и също и на Вас, г-н 
председател, както каза д-р Митковски – пръв сред равни. Целта ни е 
всъщност не просто да обърнем Общинския съвет на една говорилня и 
всичко да бъде изнасяно в сесии, а колегите го правят просто защото 
очевидно до момента не им е било обърнато внимание на тези точки и то 
доста дълъг период от време. Така че това са двете неща. Първо – 
евентуално да се опитаме да подобрим начина на работа на Общинския 
съвет и следващия път - молбата ми е, предполагам, че колегите ще се 
съгласят с мен - нека да бъде подчертано, когато е извънредно заседанието. 
Това би спестило на всички нас доста сериозно напрежение и нерви. 
Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз се ангажирам лично в следваща покана да пише, че 

заседанието е извънредно, не само правното основание за свикването му, 
въпреки че не съм оптимист, че ще протече гладко, дори да е изписано 
това. Но поемам ангажимента, щом е такова желанието Ви. Колега 
Балачев, имате думата. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Мисля, че това би било полезно за всички. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря и аз. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Първо, отрицателен вот имам. 

Гласувах „против“, защото в края на краищата има един правилник, който 
очевидно или не е много ясен, или не се чете от колегите, относно това на 
коя сесия какво би могло да се предложи и какво не би могло да се 
предложи. Днес в продължение на повече от един час станахме свидетели 
на предложения, чието място не беше на тази сесия, независимо от това, 
доколко те частично, изцяло или пък въобще не са били актуални, или не 
биха били приети въобще от общинските съветници. Това ми подсказва, че 
трябва в комисията по правилника, може би трябва да погледнем този 
правилник и там много ясно, с големи черни букви, да е написано какво 
може и какво не може да се извършва, за да не изпадаме в един параграф 
22, в какъвто изпаднахме днес. Иначе има критики и има предложения, 
които биха били полезни, и действително аз винаги съм бил осторожник на 
това, че тези дебати трябва да стават в комисиите. Колеги, в същия този 
правилник пише по какъв начин се свикват комисиите, кой има право да 



иска тяхното свикване, и т.н. Не може да се предлагат неща, които са 
гледани, примерно, и аз много добре си спомням, че например за 
корупцията. Питам аз между 22-ри и 30-ти, какво извънредно имаше от 
всичко това нещо, което направи.  Извънредното е, че някои вече са…да-а-
а-а, смятат, че това е мястото за политическо говорене, че това е мястото, 
може би, така за обществена нагласа, че някои някъде ще го отпечатат, и 
т.н., че вече се виждат може би депутати в следващия парламент, нали, и 
търсят така повече осторожници, но…….. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега…..   

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…. нямам нищо против нямам политиката, но в края на краищата ние 

сме, основната ни задача е да правим това, което е необходимо за 
нормалното развитие на града. Имаме… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Свърши Ви времето, колега. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря Ви, приключвам. Имахме две точки. Едната, от която е 

Правилник, което действително налагаше и предполага извънредния 
характер на тази сесия. Така че, нека, моля, нямам нищо против 
политическите изказвания и на Костадинов, и на Георгиев, и т.н., но 
извинявайте, с какво тяхната група е толерирана от Вас, г-н председател, 
че днес цял час и половина се занимаваме с техните предложения, които 
една част от тях са гледани, друга част са отхвърлени и т.н. Почвам да 
мисля, че Вие имате някакви лични отношения с групата на „Възраждане“. 
Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви на всички колеги, които се изказахте. Не виждам да 

има други предложения, реплики. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам реплика, г-н председател. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика към кого? Към отрицателен вот? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Към г-н Балачев. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, няма такава процедурна възможност за реплика.  

      
Георги ГЕОРГИЕВ 
Вие сега държите да покажете, че нямате лични отношения с нас. 

Така ли? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви моля, колеги. Имате възможност за допълнителни 

предложения, реплики по отрицателен вот. Няма такава правна 
възможност.  
 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Балабанов, само искам да задам един въпрос и той е следният – 

ако ние правим политически изказвания, какви точно изказвания прави 
Балачев и всеки един от другите, които са представители на политически 
партии в Общински съвет? Забавно беше изказването. Изслушах го. 
Забавна беше и закачката, че имате отношения с нас, което наистина беше 
много смешно, но аз предлагам вече да започнем да работим по същество. 
Така или иначе мина първата част… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Много благодаря за предложението. Трябваше даже по-рано да го 

направите. Подлагам на гласуване дневния ред в цялост, тъй като няма 
други заявки за включване на точки, за предложения за включване на 
точки в дневния ред. Режим на гласуване по така предложения дневен ред, 
обявен на днешното заседание.  
 

Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

1. Изменение и допълнение на Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на 
такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно 
образование. 

 
2. Вземане на решение за закупуването на дигитален мобилен 

рентгенов апарат за „Диагностично консултативен център V Варна-Света 
Екатерина“ ЕООД.  
 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 38; против – 3; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 9.*  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги, които не са успели да гласуват. 

 
Венцислав СИВОВ 
Венцислав Сивов – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов – „за“. 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Светлан Златев – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Светлан Златев – „за“. 

 
Христо БОЕВ 
Христо Боев – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Христо Боев – „за“. Мария Ангелова? 

 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„за“. 

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Антоанета Цветкова – „за“. 

 
Тодор БЛАБАНОВ 
Антоанета Цветкова – „за“. 

 
Мартин БАЙЧЕВ 
Мартин Байчев – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мартин Байчев – „за“. Моля за окончателния резултат. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 44; против – 3; въздържали се – 

1; отсъстващи – 3, предложението се приема.*  
 

 



 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Предложението за дневен ред, колеги, се приема.  

Преминаваме към точка първа от дневния ред. 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на 
такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно 
образование. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнение, както и за въпроси, ако има такива. Колега 

Георгиев, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Сигурен ли сте? Да не Ви обвинят пак във връзки нерегламентирани. 
Така, във връзка с предложението, което е направено, искам да 

коментирам т.11 – деца на родители, които имат брутен средномесечен 
доход на член от семейството за предходните 6 календарни месеца, равен 
или по-нисък от линията на бедност, определена с постановление на МС. 
Колеги, в момента 2/3 от родителите, работещите родители във Варна, са в 
т.нар. рискови групи или в неравностойно положение, защото огромна част 
от тези хора са в неплатени отпуски, доходът им е жалък, а предстоящите 
месеци ще бъде още по-зле. Затова предлагам тези 6 месеца да бъдат 
коригирани с 2 месеца. Деца на родители, които има брутен средномесечен 
доход на член от семейството за предходните 2 календарни месеца или по-
нисък от линията на бедност, защото мерките, които днес се спускат, утре 
се вдигат, водят до това, че тези хора са в неплатени отпуски и нямат как 
да посрещнат такива плащания. Предложението ми е в т.11 да бъде 
коригиран периодът от 6 месеца на 2 календарни месеца. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, за да подложа Вашето предложение на гласуване, е 

необходимо то да бъде направено в писмен вид, както повелява 
правилникът, който сме приели и в чиято работна група Вие участвахте по 
изработването му. По отношение на нормативни актове предложенията се 
правят само и единствено в писмен вид.  

Други мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на 
гласуване. По същество, по предложението от кмета.  

 
 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

496-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за 
местните данъци и чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД20023849ВН/10.12.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема изменения в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна, както следва:  

1. Създава се нов член 34а, със следното съдържание: 
Чл. 34а (1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в 

задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските 
детски градини за: 

1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на 
сто намалена работоспособност с решение на  ТЕЛК/НЕЛК; 

2. Деца на неизвестни родители; 
3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни 

бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг; 
4. Деца със заболявания и увреждания по решение на  ТЕЛК/НЕЛК, 

съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление 
№ 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), 
които са настанени в общински детски градини; 

5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, 
че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и 
навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето 
продължава своето средно образование, поради което няма възможност да 
работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна; 

6. Деца – сираци или деца с един родител; 
7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни 

групи; 
8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение; 
9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за 

дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от 
Закона за закрила на детето; 

10. Деца, които отговарят на  критериите по проект BG05M2OP001-
3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното 
образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.; 



11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на 
член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-
нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски 
съвет;  

(2) Извън случаите по ал. 1, такса за дейностите по хранене на децата 
в задължително предучилищно образование, осъществявани от 
общинските детски градини, се заплаща с намаление от осем лв.  

(3) Необходими документи за освобождаване от такса: 
1. копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 

1; 
2. копие от акт за раждане - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 2; 
3. копие от акта за смърт - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 3; 
4. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по чл. 

34а, ал. 1, т. 4; 
5. копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по чл. 

34а, ал. 1, т. 5. 
6. копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) 

родители - в случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 6 и т. 7; 
7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 8; 
8. копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално 

подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в 
случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 9; 

9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството 
за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се 
подава декларация - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 11. 

2. В чл.  34, ал.  3 от НОАМТЦУТОВ изразът „съгласно Закона за 
народната просвета“ се заменя със „съгласно Закона за 
предучилищното и училищното образование“. 

3.  В чл. 37 от НОАМТЦУТОВ текстът се допълва с: „Такса не 
се заплаща за времето когато детската градина или група в нея не 
работи поради: аварии, ремонти, карантини и други обективни 
причини, оповестени със заповед на министъра на здравеопазването, 
кмета или на директора на детската градина.“ 

4. Допълва чл.  41, със следния текст: Копията на документи по 
чл. 34а, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 и чл. 39, т.т. 2,3,4 и 5 и чл. 40, т. 1 се 
сверяват с оригиналните документи и се заверяват се от длъжностното 
лице (завеждащ административно-техническа служба) в съответното 
заведение. Копията остават към декларацията. 

5. Прави следното допълнение в Приложение № 1 към Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна: 

 Създава се нов член 34а, със следното съдържание: „Такса 
за дейностите по хранене в задължителното предучилищно 



образование, осъществявано от общинските детски градини, е 40,00 лв. 
Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца. 

 В чл. 34, ал. 3 от Приложение № 1 към  НОАМТЦУТОВ 
изразът „съгласно Закона за народната просвета“ се заменя със „съгласно 
Закона за предучилищното и училищното образование“. 

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 от „Контракс“: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.*  
 
Колеги, някой, който да не е успял да гласува?  
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
„за“. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова и Светлан Златев – „за“. 
 
Венцислав СИВОВ 
„за 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов – „за“. 
 

 Моля за окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Предложението единодушно се приема.   
Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Вземане на решение за закупуването на дигитален 

мобилен рентгенов апарат за нуждите на „Диагностично консултативен 
център V Варна-Света Екатерина“ ЕООД. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Темата е обсъждана, колеги надълго и нашироко. Предходната сесия, 

всички знаете, взехме решение да разгледаме това предложение надлежно, 
както повелява нашият правилник, на тази сесия, и във връзка с това 
решение го предлагам на Вашето внимание. Имате думата за мнения и 
съображения. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Може ли само за една минута да взема думата, г-н председател? Не 

мога да подам заявка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Христо Атанасов първо, след това Георги Георгиев, след това проф. 

Клисарова. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да, благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, не знам последния 

вариант на предложението - просто не е пред мен, но моето предложение е 
в него ясно и точно да бъде изписано, че парите да дойдат от бюджета на 
Община Варна, да е формулирано, и второто, което е, средствата, които са 
заложени, да се допълни, че това са без ДДС, в предложението за решение. 
Това са моите предложения. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Георгиев, имате думата. 
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Това предложение е добро и „Възраждане“ направи 

всичко възможно да се случи, като го подкрепихме по всички възможни 
начини – от участието ни в комисията по здравеопазване до настоящата 
сесия. Стигна се до него само благодарение на това, че на предната сесия 
се включихме и получихме подкрепата на всички колеги, за да се случи 
така, че Варна да има нов „Кугел“. Въпросът ми е следният и ще се радвам 
проф. Клисарова да отговори, а именно – в  комисията по здравеопазване 
беше коментиран фактът, че този „Кугел“ струва някъде около 50 000 лв., в 
момента виждаме сума около 90 000 лв. Ние направихме едно проучване и 
действително стойността на подобен апарат варира от 30 000 до 100 000 
лв., като се консултирахме със специалисти в тази област, които ни 
информираха, че  подобен рентгенов апарат е добре да се купи с 
определена цел, а именно да има здравина на конструкцията и не толкова 
екстри. В момента голяма част от цената на тези апарати се формира от 
екстрите, които имат те, а в голяма част от случаите те са излишни, като 
например тъч-дисплей и други подобни елементи. Предложението ми е 
следното: ако този бюджет се одобри, което няма нищо лошо, да се 
помисли да бъдат закупени два. Дали няма да е по-добре да бъдат закупени 
два „Кугел“-а, които да подкрепят две лечебни заведения, съответно да 
бъдат на една много по-добра цена. Ще се радваме да получим, да научим 
модела на „Кугел“, който искат да бъде закупен от комисия по 
здравеопазване, както и да бъде договорена сериозна гаранция,  в рамките 
на която да не бъдат правени никакви излишни разходи за поддръжка на 
тази апаратура. По възможност да бъде закупена от директен вносител, за 
да се спестят всички възможни разходи за придобиването й. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Георгиев. Аз също ще изразя своето мнение, но 

след като проф. Клисарова се изкаже и след колегата Балачев. Първо проф. 
Клисарова. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. Г-н председател, уважаеми колеги, в 

областта на образната диагностика работя сигурно над 35 години, затова 
искам да кажа първо относно цената. Ние трябва да купим апарат, който 
ще бъде актуален, действащ и полезен в следващите 10 години, а не  да 
купим апарат, който ще е морално остарял и ще ни кажат след една година, 
че няма повече за него резервни части. Не бива да се бъркаме или какъв 
апарат искаме да вземем, трябва да се направи едно задание, а какъв ще 
бъде апаратът, зависи от Закона за обществените поръчки, и фирмите, 
които ще участват на търга. Така че предварително да кажем какво ще 
бъде точно, каква ще бъде цената, не можем да го дефинираме 



предварително и да фиксираме една точна цена. Това ще бъде нарушение 
на закона. Затова казваме – до 90 000 лв. без ДДС. Разбира се, че когато се 
обяви търгът, ще се видят всички положителни страни на апарата. Но, 
колеги, нека да кажа, че ако не вземем дигитален апарат, то ние работим с 
10 години назад. Виждате, че при съвременния свят и дигитализацията и 
качеството на образа също има абсолютно значение за окончателната 
диагноза на пациента и за качеството на изследването, за лъчевото 
натоварване, което не бива да се пренебрегва, и да вземаме апарати, които 
няма да са ни полезни – и в качество, и за лъчево натоварване, и за 
прецизна и точна диагноза. Така че, мисля, че сумата, която са оповестили, 
е абсолютно актуална, абсолютно нормална и надявам се, че ще вземем 
най-доброто за ДКЦ-то, защото това е единственото ДКЦ, което не може 
да направи в момента рентгенова снимка на един пациент с COVID. Работи 
с един, да не сбъркам годините, ама да не кажа апарат на годините на моя 
син, 30-годишен, който се чупи непрекъснато, ремонтира непрекъснато, 
инвестират се средства непрекъснато в него, а той наистина е морално 
остарял.  

Това, което ни предстои да решим и което е изключително важно за 
общината, общинските ДКЦ-та, не да спорим дали имат нужда от един 
дигитален подвижен рентгенов апарат, т.нар. „Кугел“, а да кажем, че 
изключително необходимо е да мислим в следващия бюджет да 
разработим една програма за закупуване на скенери на ДКЦ-тата и ще 
кажа защо, защото това е бъдещето, това съвременната диагноза и 
частните ДКЦ-та имат, разполагат, с рентгени, някои дори с магнитни 
резонанси, а нашите ДКЦ-та, общинските, изостават в тази насока. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на проф. Клисарова. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председател, ще бъда съвсем кратък. Това търговско 

дружество ще получи моя глас и, надявам се, и на моите колеги от групата 
на ГЕРБ, защото благодарение на добрите мениджърски усилия и на д-р 
Павлова, и на всички, работещи в това ДКЦ, което знаем в какъв район се 
намира, то е от тези търговски дружества, които не само, че се 
самоиздържа, но и генерира и печалба. Такива търговски дружества ние 
трябва да стимулираме те да се развиват, защото ще дойде ден, в който те 
няма да имат нужда от нашите пари, а ще генерират на базата на добрата 
си работа и на добрия мениджмънт, който изпълняват. Така че това 
решение ще има моя положителен вот. Благодаря ви. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз само във връзка с това, което казахте абсолютно 

всички колеги. Също ще подкрепя така направеното предложение, въпреки 
че също коментирах темата със специалисти и ми обясниха, че има 
достатъчно възможности с ултразвуковите апарати, не знам доколко е така, 
ако греша, проф. Клисарова да ме поправи, но с ултразвукови апарати да се 
прави абсолютно същата диагностика, както и с рентгена по отношение на 
COVID, нали, тъй като това е мотивът за спешното разглеждане на 
въпроса.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Само една кратка забележка. Ултразвуковата диагностика не 

позволява снимка на бял дроб, а знаете, че пневмониите при COVID са 
доста сериозни. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ще си позволя да Ви изпратя това, което ми изпратиха на мен като 

материали, за да го коментираме на един по-късен етап, разбира се, но 
това, което прочетох е, че има тази възможност. Просто картината, която 
прави ултразвуковият апарат, т.н. ехограф,  е малко по-различна картината, 
но има абсолютно същите възможности, дори доближаващи се до тези на 
скенерите.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Има такива ехографи, съгласна съм. Има такива … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А в същото време няма това излъчване, радиационно, и е много по-

евтин… 
 

Анелия КЛИСАРОВА 
Значи има неща, които няма как да заменим. И аз съм за намаляване 

на лъчевото натоварване, но се налага да правим и допълнителни 
изследвания. Налага се. Това е. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така е. Така е. Колеги, има ли други мнения и съображения?  
 
Николай ЕВТИМОВ 
Аз имам. Доц. Евтимов съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, доц. Евтимов. 



Николай ЕВТИМОВ 
Разбира се, че ултразвуковата диагностика не може да установи 

никаква пневмония, то и няма как, защото ултразвукът се поглъща от 
въздуха, точно затова това е физически метод. Така че на този, не знам кои 
са съветниците и кой Ви е казал, но това е просто смешно, което се твърди, 
че с ултразвукова диагностика ще се установи пневмония на белия дроб, 
това първо. Второ, аз мисля, че трябва да  се върви в 21-ви век и апаратите, 
които се купуват, да бъдат наистина за по-дълго време, да може да се 
употребяват. Сега, в момента, гласуваме само този „Кугел“. Разбира се, че 
хубавите „Кугел“-и струват доста пари. Разбира се, че за 30 000 лв. не 
можем да купим никакъв „Кугел“, освен онези, които се използваха в 
стоматологията, които могат да правят снимки. Ние говорим за подвижен 
рентгенов апарат, който трябва да снима белия дроб на хората. Затова и 
правилно беше прието и предложението, ако искаме нашите диагностични 
центрове да бъдат в 21-ви век, трябва да се закупят на всички скенери. 
Затова дайте да гласуваме, моля, това предложение и да не говорим така 
аматьорски пред хората, защото може би се излъчва и по интернет и други 
хора, значи… Ултразвук за диагностика на бял дроб, това просто 
физически е невъзможно. Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Евтимов. Само … 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Доц. Евтимов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доц. Евтимов, извинявайте. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
За една година… горе-долу. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За Ваше сведение ще кажа, че не говоря празни приказки, 

обикновено прочитам, нали, консултирам се и т.н., за да кажа нещо, което 
най-малкото като материя не разбирам. И неслучайно в началото на 
изказването ми беше, че ще подкрепя това предложение. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Ама разбира се, че ще го подкрепим. Ние го подкрепяме… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, имате думата. 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, д-р Балабанов, приятно ми е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Адвокат Балабанов, адвокат Балабанов. След толкова години… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре, колега. След изказването на проф. Клисарова, която едва ли 

след нейното изказване други капацитети в тази област има нужда да се 
изказват, само като човек, от една страна, като потребител на този вид 
услуга – образната диагностика, защото в ортопедията работим 
изключително много с образна диагностика, но и като човек, участвал в 
доста обществени поръчки  именно в областта на здравеопазването, когато 
общински съветници участваха, ще обърна внимание на нещо, което 
намекна и, не намекна, ами си го каза и проф. Клисарова, по отношение на 
качеството на апарата. Наистина ние не трябва да целим закупуването на 
най-евтиния. За съжаление, при провеждането на обществени поръчки, 
знаете, там се точкува и т.н., една от най-големите тежести именно е 
цената на апарата. Така че ще помоля колегите, които ще подготвят 
параметрите на обществената поръчка, параметрите на апарата, който 
искаме да закупим, наистина много да внимават, защото тази цена – до 
90 000 лв., да не стане така най-евтиният апарат да спечели, защото е 
просто най-евтин, и той след това да не ни върши никаква работа, или да 
ни върши морално остаряла работа. Така че колегите, които подготвят 
обществената поръчка, наистина там да се намесят специалисти като проф. 
Клисарова и останалите в образната диагностика, за да изработят такова 
задание, което да не позволи на най-евтиния апарат да спечели, а да 
спечели именно най-качественият. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Митковски. Г-жо Николова, имате думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, естествено, че ще 

подкрепя това предложение. Разбира се, с всички препоръки на хората, 
които имат представа какво трябва да се поръча и да се закупи. Само, 
извинявайте, г-н председател, ще се обърна към Вас, тъй като това е 
извънредна сесия и няма да имаме възможност след това да се изказваме. 
Надявам се на следващата сесия да бъде обезпечена законовата 
възможност на гражданите да участват в сесии и в комисии на Общинския 
съвет, тъй като от много време ние сме закононарушители. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз отново подчертавам, че не сме закононарушители. 

Могат да правят предложения гражданите и т.н. За съжаление, тази 
система не позволява включване на допълнителни лица на живо, които да 
могат да участват в заседанието. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Както предния път отбелязахме, и в предаването в YouTube има… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има чат, както предния път отбелязахте, и както аз пък сега ще 

отбележа – предния път някой от колегите злоупотреби със системата. И 
този, който е злоупотребил, ще ме разбере, съм сигурен, какво казвам в 
момента. И така че ще бъде въведен още по-стриктен достъп до системата 
още на следващото заседание на Съвета. Това го казвам специално за този, 
който е злоупотребил на предходната сесия.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Със сигурност не съм аз. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не казвам кой е, не казвам кой е. Казвам, че имаше колега, който 

злоупотреби, тъй като линкове бяха дадени само на колегите общински 
съветници. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Въпреки всичко… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Отклонихме се от темата, ако няма други заявки за 

изказвания. Подлагам на гласуване така направеното предложение с 
допълненията от колегата Христо Атанасов, които направи, а именно по 
отношение на ДДС и по отношение на това от бюджета на Община Варна  
да бъдат осигурени средствата. Режим на гласуване, колеги. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само, колега Балачев. Резултатите от системата ми дайте, 

ако обичате. 
 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

497-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка писмо от 
Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ с рег. № 
ЗК20002208ВН-001ВН/25.11.2020 г. и предложение от Анелия Клисарова – 
Председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000729ВН/18.12.2020 
г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 90 000 лв., без включен ДДС (или 108 000 лв. с 
включен ДДС) на „Диагностично консултативен център V Варна-Света 
Екатерина“ ЕООД за закупуването на дигитален мобилен рентгенов 
апарат за COVID зона.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна.  

 Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично 
консултативен център V Варна-Света Екатерина“ ЕООД да внесе 
предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със 
стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването на 
отпуснатите средства. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното 
решение.   

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 от „Контракс“: за – 40; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 11.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, който не е успял да гласува. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Костадин Костадинов – „за“ и Бранимир Балачев – „за“. 
 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
 „за“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Ангелова – „за“. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Капитанов – „за“, Светлан Златев – „за“. Мартин Байчев – 

„за“. 
 
Венцислав СИВОВ 
„за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов – „за“. Моля за окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението се приема единодушно, колеги. Благодаря Ви на 

всички. Поради изчерпване на дневния  ред закривам днешното заседание. 
Пожелавам весело посрещане на Нова година. 
 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 
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                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
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____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   
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