
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 12 
 

 
Дванадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 29.01.2021 г. (петък) от 09:30 ч. до 10:50  ч. 
 

Присъстват 48 общински съветници, отсъстват: 
 
Людмила Николаева Колева-МАРИНОВА 
Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ 
Цончо Томов ГАНЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам заседанието. Ще направим проверка на кворума, по 

традиция. Давам думата на г-жа Юлия Петкова да изчете имената на 
колегите. Ще помоля само да казвате дали сте тук.  

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

Клисарова – тук,  Антоанета Цветкова – тук, Антон  Апостолов – тук,  
Ахмед Ахмед – тук,  Бранимир Балачев – тук, Велин Стоянов – тук, 
Венцислав Сивов – тук, Генадий Атанасов – тук, 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 – тук, Костадин Костадинов – 
тук, Красен Иванов – тук, Лидия  Маринова – тук,  Людмила Колева-
Маринова – отсъства, 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. 48 колеги присъстват.  
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имаме необходимия кворум. По уважителни причини от днешното 

заседание отсъства колегата Цончо Ганев, който е уведомил предварително 
за това.  

Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание, който се състои от няколко точки, които са ви изпратени. 
Запознати сте с материалите така, че имате думата за мнения и 
съображения по дневния ред. Заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, може ли да добавя две извънредни точки? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, първа заявка за изказване. Имате думата. 
 
Рюян РИЗОВ 
Г-н председател, чуваме ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Рюян Ризов се включи в системата. 
 
Рюян РИЗОВ 
Рюян Ризов е на линия и колежката Айше Кадир ще се включи след 

15-20 минути. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Г-н Георгиев, имате думата, като следва да 

имате предвид, че предложенията Ви трябва да бъдат мотивирани по 
отношение на извънредния им характер. Заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Затова са само две, понеже ние имаме много повече 

предложения и бихме желали действително Общинският съвет да работи и 
да бъде градивен орган на гражданското общество, но за съжаление 
предвид извънредното заседание, на което сме, /на поредното извънредно 
заседание/, предлагам само две точки, които действително считам, че са 
спешни и трябва да бъдат разгледани.  

Първата е точката свързана с варненския бизнес бюлетин, която ние 
предложихме в края на миналата година. Г-н Балачев я прие радушно, едва 
ли не с еуфория и очаквахме, че през изминалия месец ще има развитие по 
тази тема. Съответно ще има реакция от страна на Общината и съответният 
бюлетин ще бъде задействан. Уви, предложението ни  отлежава в 
поредната комисия и нищо не се случи с него, затова го предлагам в 



настоящата сесия, като обръщам внимание, че бизнесът на Варна има 
нужда от подобни решения. Решението не струва нищо от финансова 
гледна точка. Трябва просто да бъдат положени някакви усилия от 
администрацията и да снабдим хората, които създават добавена стойност 
във Варна, с информация. Това ще направи този варненски бизнес 
бюлетин. Предлагам го като точка в дневния ред и се надявам да бъде 
включено в него и съответно одобрено.  

Следващото предложение е свързано с… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли само... момент, извинявам се, че Ви прекъсвам, да 

изкоментираме първо това. След това ще Ви дам възможност и за второто. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, много тихо говори колегата и нищо не се чува. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами усилете си звука. Аз го чувам идеално от компютъра. Не знам… 
Предложението е да се включи като точка от дневния ред 

предложение за създаване на варненски бизнес бюлетин, което 
предложение, според колегата е било входирано и в момента стои за 
разглеждане в съответните комисии, в които е разпределено. Имате 
думата, колеги за мнения и съображения по направеното от колегата 
Георгиев предложение за включване на точка в дневния ред. Аз лично 
казах, ч… 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако разрешите… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…ще кажа, че не намирам мотиви за включването му… за 

извънредния му характер. Г-н Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, това исках да кажа аз, че нека да не забравяме, че днешната сесия 

е извънредна и с оглед на това трябва да спазваме този правилник най-
насетне. Това от една страна. От друга страна – да, такова предложение 
има входирано. Според мен, за да стигне до сесия, за да може да се вземе 
решение по него е добре то да си мине по съответните ресорни комисии и 
да дойде със становище на една от редовните сесии на Общинския съвет. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Ако няма такива, 

режим на гласуване по предложението на колегата Георгиев. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 13; против – 6; 

въздържали се – 17; отсъстващи – 15.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват през „Контракс“? 
 
За протокола: Стоян Попов – „въздържал се“, Анелия Клисарова – 

„за“, Красен Иванов – „въздържал се“, Светлан Златев – „за“, Николай 
Евтимов – „за“, Лидия Маринова – „за“, Йорданка Проданова – „за“. 
Станислав Иванов – „за“.  Моля да обявите резултата. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да обявите резултата. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 19; против – 6; въздържали се – 

19; отсъстващи – 7, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, имате думата да направите Вашето второ 

предложение.  
 
Айше КАДИР 
Г-н председател, Айше Кадир – на линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, благодаря Ви. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Г-н председател, и аз – Николай Евтимов съм на линия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Евтимов.  
 
Николай ЕВТИМОВ 
Да, защото гледам, че съм извън… благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, заповядайте. 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Настоящото гласуване беше показателно и реално 

отрази настроенията на общинските съветници и тези, които… и показа 
хората, които искат нещо да се случва градивно в града и другите, които… 

 
Янко СТАНЕВ 
Хайде стига с философии… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ако обичате направете му забележка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, ще Ви дам думата след малко. Г-н Георгиев, по 

същество, ако обичате.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, ще му направите ли забележка на г-н Станев? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Направих току-що. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Кажете…най-малкото, което е… показателно за нивото на 

Общинския съвет, направо е… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, отново Ви давам възможност, по същество. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, второто предложение, което бих искал да направя е 

за дневния ред е свързано с това, че група граждани са входирали подписка 
в деловодството на Общината, свързана с притесненията им относно 
изграждането на 5G мрежа във Варна. Тази подписка по същия начин 
отлежава месеци наред вече в деловодството и затова ние правим 
предложение да бъде инициирано от страна на Община Варна обществено 
обсъждане „за“ и „против“ изграждане на 5G мрежа във Варна, като искам 
да направя следното уточнение – ние не сме срещу развитието на 
технологиите, ние… както ето настоящия съвет се провежда в онлайн 
среда, ние искаме просто технологиите да бъдат доказано безопасни. И 
затова е важно да има такова обществено обсъждане, където да се срещнат 
гледните точки „за“ и „против“, съответно експертите да обяснят на хората 
и да им разяснят дали технологиите са достатъчно безопасни и да бъде 
взето решение за развитие или съответно изчакване в развитието на 5G 



мрежата във Варна. Важно е варненци да бъдат спокойни по тази тема, 
защото се разпространяват много фалшиви новини, разпространяват се 
статии, статийки и какво ли още не по сайтове и сайтчета и ролята на 
Общинския съвет тук е много важна -  да успокои обществото и да му даде 
достъп до специалисти, които съответно да му дадат конкретна, ясна и 
доказана информация. Предложението ни, повтарям отново – иницииране 
на обществено обсъждане по темата 5G във Варна. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Георгиев. Темата, която развихте току-що 

безспорно е много важна, само че аз тук отново не намирам извънреден 
характер и едно такова обществено обсъждане изисква конкретизация кой 
ще набави експерти, как Община Варна в крайна сметка не въвежда тази 
технология.  Марица Гърдева, изказване по предложението ли? 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Да, по предложението беше, но Вие го казахте. Не виждам 

извънреден характер в темата. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само две думи ще кажа. Темата е интересна, в интерес на истината,  

има наистина противоречиви мнения, но за да не се повтарям първо няма 
извънреден характер и второ нека да се научим когато правим някакви 
такива предложения, които искат предварително обсъждане в която и да 
било от комисиите ресорните, да го правим в писмен вид; да мине по 
съответния ред, да получи съответните разяснения и чак тогава да стигне 
до сесия. Сесията е нещо, където се разглеждат въпроси, които или са 
еднозначни или вече имат становище, независимо от това дали е 
положително или отрицателно, в съответните комисии. Благодаря Ви. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, може ли да отговоря? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря.  
Да, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Как да правим и има ли смисъл да ги правим тези 

предложения писмено при положение, че предното ми предложение беше 



точно пример за това, че и писмените предложения не работят вече месеци 
наред имаме няколко предложения, които стоят и си изчакват така… 
благоволение. Затова ние разчитаме точно на тази сесия и точно на тези 
извънредни точки, за да дадем гласност на тези важни теми. Ще 
продължим да го правим, защото смятаме, че това е единствения възможен 
начин нещата да се случват или поне да добият някаква гласност. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Няма други… а, д-р Станев, извинявам се. Имате думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, има две неща, които ми правят 

впечатление вече няколко сесии. Първо, това е начинът, по който колегите 
от „Възраждане“, поне някои от тях, дават оценки не само на Общинския 
съвет, а и на дейността му, а и на това кое е приоритетно и кое не. 
Общинския съвет има приета програма, има и кандидатите, които са 
кандидатствали за общински съветници, имат съответните програми, които 
отговарят на исканията на варненци за целите и елементите, по които се 
развива това, ако това не е известно поне трябва да се чете нормативната 
база. Законите и наредбите, на база на които се взимат съответните 
решения от общинския съвет. Това е първото. Недопустимо е да се дават 
оценки макар и под формата на изказване ли, не беше ясно.  

А второто е, че малко трудно мога да приема  каквито и да е промени 
в конструкцията на поведението на Общинския съвет, при положение, че 
те идват от една партия, която е обвиняема затова че е незаконна и че са 
фалшификации, които са в съда. Аз малко трудно смятам, че някой може 
да ми чете морал при това положение 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
С удоволствие ще Ви четем морал, г-н Станев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не съм дал думата, колега Георгиев. Не съм дал 

думата. Не съм дал думата. Други заявки за изказване по предложението? 
Няма. Режим на гласуване.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 4; против – 6; 
въздържали се – 28; отсъстващи – 13.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, който не е успял да гласува през системата. Моля, да 

ми дадете резултата. 



За протокола: Костадин Костадинов – „за“, Светлан Златев – 
„въздържал се“, Огнян Къчев – „въздържал се“, Анелия Клисарова – 
„въздържал се“,  Станислав Иванов – „против“, Мария Тодорова – 
„въздържал се“, Красен Иванов – „за“, Венцислав Сивов – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да ми дадете резултата. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 7; против – 7; въздържали се – 

32; отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата заявка по дневния ред е на колегата Огнян Къчев. Имате 

думата, колега. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря, г-н председател. Тъй като е извънредна сесията, която сте 

свикали, нашето предложение също ще бъде с извънреден характер. 
Предложението за включване към тази извънредна точка, която бихме 
желали в дневния ред да се отрази е предвид обезпокоителния коментар на 
Министъра на околната среда и водите относно дефектиралия тръбопровод 
във Варненското езеро и повече от 10 дена се е знаело, имало е мълчание и 
т.н., да не правя по-дълъг преамбюл на въпроса на точката, която ще 
предложим, а именно – извънреден характер, както казах за това 
предложение. Предложението на нашата група е следното: да влезе като 
точка в дневния ред за изслушване на кмета на Община Варна относно 
предприетите действия по отстраняване на аварията на дефектиралия 
тръбопровод във Варненското езеро. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате думата. Д-р Митковски, по това предложение 

или…? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател. Тук, смятам че е напълно актуално 

предложението на колегите и е може би от най-спешния характер, даже и 
от останалите, които са в дневния ред, така че ние го подкрепяме да влезе 



даже като точка първа или ако не можете да осигурите присъствието - като 
поредна точка в дневния ред. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Темата наистина беше лансирана в публичното пространство. Няма 

да се спирам на така, бих казал чисто личните взаимоотношения между 
министъра и варненското дружество на „В и К“, защото там не се прозира 
толкова обществения, колкото личния … така личните нападки между 
едно ръководство и един министър. Би било, въпреки че има отговор на 
тези въпроси, знае се какво се прави, даде се отговор и от „В и К“, но не 
мисля че може ад хок, по този начин да се направи. Бихме приели едно 
такова запитване, на което да бъде отговорено подробно след направения 
пълен анализ от страна на администрацията на Община Варна в писмен 
вид на колегата Къчев, който го задава този въпрос. Но сега да търсим, да 
издирваме когото и да било, да чакаме да се събере цялата информация, 
мисля че не е удачно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, дали сте заявка. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Извинявам се много, че така се намесвам…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, не. Колега Къчев, момент, не съм дал думата. Д-р Митковски 

– заявка. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви. Реплика към г-н Балачев. Много така, опростенчески е 

да принизяваме един такъв грандиозен проблем, /не искам да го казвам по 
друг начин/, проблем за Варна, за Варненското езеро, за акваторията на 
Варна, да го принизяваме до някакви личностни взаимоотношения. Има 
проблем, има скъсана тръба, има замърсяване. Не е проблем на 
отношенията между министър и директор на някакво си дружество. В края 



на краищата тук има областен управител. Там също май имаше някакви 
личностни взаимоотношения, но абсолютно погрешно и много така…г-н 
Балачев ни взема за канарчета, този проблем да стигне до междуличностни 
отношения. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, благодаря. За уточнение само – няма скъсана тръба, 

има спукана тръба. Колега Къчев, заповядайте. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Да, аз както уточних, казах  

дефектирала, не казах спукана. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не. Аз…, репликата ми беше към д-р Митковски. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Извинявам се. Само да кажа една реплика, много кратка, към г-н 

Балачев. Тук не става въпрос да издирваме някой, в кавички ще се изразя 
грубо „с ловджийски кучета“. Тук всички сме онлайн. От където и да е 
кмета или негов представител, заместник, знаем, че Христо Иванов 
предния път, заместник-кметът, беше много актуален, изчерпателен с 
информация. Може да се включи от всякъде с таблет, с телефон, без 
проблеми от която и да е място…, където и да е. Така че, ако бъде така 
добър някой от администрацията, от ръководството, да се включи, да даде 
някакъв смислен коментар. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Две изречения само. Когато говоря затова, че има как да кажа – 

някаква лична драма там, имам предвид това което се вижда в 
публикациите, в отговорите и т.н. Защото беше поставен един въпрос как 
Варна трябва да няма вода от Камчия. Тук има защита и на регионални 
интереси, но не искам да навлизам в темата. Искам да кажа, че се използва 
и най-дребния повод от страна на министъра, за да отправи критики към 
варненското дружество на „В и К“ и въобще към варненска… към 
управлението на Варненска област.  

Аз искам да кажа нещо друго. Действително хората имат нужда да 
получат пълна информация относно това спукана ли е тръбата, огъната ли 
е. Ако е огъната – защо, кога, как кои са причините за това. Нещо, което не 
може да стане ад хок. Аз приемам един такъв въпрос и той е актуален, но 



за да намери пълен отговор и ако искаме наистина да информираме 
варненци в детайли, пак казвам - нека този въпрос да се приеме и да се 
даде възможност в писмен вид, аргументирано, след сондиране на всички 
мнения, включително и на изпълнителя на полагането на новите тръби да 
каже работи ли, от кога работи, в какъв срок евентуално, ако вече не е 
отстранено това огъване на тръбата, защото става дума точно за прегъване, 
както каза господин председателят. Ако искаме да правим нещо, не 
сензация, а да получат варненци отговор на въпроса, действително трябва 
да бъде, да дадем възможност на заинтересованите дружества, на 
изпълнителя и на Община Варна да дадат пряк отговор. Да, бихме могли да 
поискаме този отговор максимално бързо да се случи, но не и в момента да 
търсим отговор на било то по телефонна връзка или каквато и да е било, 
нещо което не е традиция в това... Обикновено за задаваните въпроси се 
дава определен срок за един мотивиран отговор. Между другото искам 
само да кажа, защото най-вероятно има хора, които ни гледат и слушат, че 
пробите, които бяха направени показват, че замърсяване реално на 
плажната ивица и на морската вода няма. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Марица Гърдева, имате думата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз мисля, че Община Варна излезе преди няколко дни, преди четири 

дни, мисля че беше с доста обстойно съобщение по темата, което излезе и 
на сайта на общината и беше разпространено до всички медии. Излязоха и 
резултатите от проверката на РЗИ по отношение на замърсяването на 
езерото и на фирмата-изпълнител, която все още казва, че тръбопровода е в 
ремонт и ще бъдат извършени довършителните ремонтни дейности. Така 
че не смятам, че това в момента има такъв извънреден характер, че да 
влиза на сесия, след като вече всички сме получили информацията и да 
повтаряме едно и също – няма смисъл. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Мартин Златев, има думата. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Правя реплика по повод изказването 

на госпожа Гърдева. Тя винаги застава на амбразурата, тя знае най-много 
от всички. Но къде беше г-жа Гърдева, когато девет месеца се изливаха 
фекалните води във Варненското езеро и хората ловяха миди? Може ли да 
ми каже? И сега 10 дена, просто излезе информация не от кмета. Искам да 
попитам точно това и затова поставяме въпроса. Да ни кажат каква е 
истинската ситуация, защото тогава, през миналото лято, когато се е 



спукала тръбата всеки си мълчеше, за да минат изборите. Ето, сега идват 
избори отново. Пак ли щяхте да мълчите? Благодаря. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Златев, нали това не е сериозно? 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Напълно сериозно го казвам. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Балабанов, може ли думата? Системата „Контракс“ при мен не 

работи. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Балабанов, изключен Ви е микрофона. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се. Колега Костадинов, имате думата. След това колегата 

Капитанов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря Ви много. Аз вчера бях на мястото, където е дефектирала 

тръбата. Няма как да знаем дали е огъната, дали е пукната, дали е 
пропукана, скъсана и т.н. но това, което се вижда с просто око е, че цветът 
на водата там е рязко променен и то се вижда отчетливо. Достатъчно е да 
отидете и да погледнете. И другото нещо, което няма как да се види, но се 
помирисва е отчетливата миризма на фекалии, която се носи в целия район 
там. Не знам какви са изследванията, които РЗИ е правило, но смея да 
твърдя, че тези изследвания не са верни, защото с просто око се вижда, че 
там има изливане на течност, която е със съвсем различен състав и 
очевидна, доста по-неприятна консистенция от цвета и състава на морската 
вода. Точно поради тази причина, смятам че е изключително актуално 
предложението, което в момента разглеждаме за изслушване на кмета, 
защото ако кметът на общината не прояви ангажираност и 
заинтересованост и отново прибегнем с това, че проблемът трябва да се 
коментира от „В и К“, пък „В и К“ да се обърне към Министерството на 
екологията, а може би към Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, а може би към Министерството на транспорта и т.н. и 
т.н. ще стигнем до едно непрекъснато избягване на отговора на въпроса 
първо - кой е виновен за скъсаната тръба и второ, защо не се работи. 
Защото, колеги, другото нещо, което искам да ви кажа, че там работа няма. 
Просто няма никаква работа. Вчера и не само вчера, от няколко дена съм 
поставил задача на хората, които стоят и наблюдават района, защото 



просто имат работа в този район. Там работа не се извършва никаква. 
Платформата, която лятото, миналото лято работеше в момента се намира 
на брега на острова и не работи. Така че за мен, пък и не само за мен и за 
моите съмишленици от „Възраждане“ в общинския съвет е изключително 
важно да можем да изслушаме позицията на кмета. Ние в крайна сметка 
имаме кмет. Би трябвало той да даде отговор на тези въпроси, които 
вълнуват не само нас, но и всеки жител на града. Нищо, че времето е лошо, 
студено и по-голямата част от хората в момента не ходят на разходки по 
морския бряг, но това няма никакво значение. Трябва да чакаме отново 
лятото, за да се работи пак. А през това време ние не сме наясно какво се 
случва. Възможно е някакви други води да изтичат, може да не са от тази 
тръба. Аз няма как да знам. Знам със сигурност обаче, че там има един 
кафяв излив и той се вижда на броени метри от брега. Това всеки може да 
отиде и да го види. Така че смятам предложението за актуално и смятам, че 
това е може би най-извънредното, което в момента трябва да коментираме. 
Не че другите теми и другите точки не са и ние ще ги подкрепим в дневния 
ред, но това е безспорно най-извънредното, което в момента трябва да 
коментираме и да разглеждаме и е въпрос на гражданска, да не говорим за 
политическа, че е много изтъркана думата политическа отговорност, 
въпрос на гражданска и на човешка отговорност е кметът на Варна да 
застане и да отговори на въпроса. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, имате думата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Балабанов. Първо, искам да благодаря на колегите, 

че се ангажираха с темата, на която през пролетта на миналата година 
доста сериозно внимание обърнахме. Тогава тя беше общо взето в своя 
пик, но в момента се подновява същия проблем. Това, което искам да кажа 
е че за мен е всъщност странно, че трябва в рамките на общинския съвет да 
призоваваме кмета да информира общността по проблем, който очевидно е 
от значение за здравето и безопасността на варненци. По принцип това не 
би трябвало да се случва при нас, а ние би трябвало да разберем в момента, 
в който стане общинската администрация да ни информира и то публично, 
не просто общинския съвет. Хайде, ако е нещо секретно, може и 
общинският съвет в закрито заседание, но в случая би трябвало да бъде 
публична информация и да не се налага ние да я изискваме изрично.  

В случая, обаче искам да обърна внимание, че ние сме в ситуация, 
при която имаме тенденциозно орязване на информацията по този казус, 
като започнем от изпълнението през 2011 г., където да кажем може би не 
са знаели, но през 2014-2015 г. те вече са знаели във „В и К“ със сигурност 
са знаели, че тръбата не е била заровена и са знаели за риска, който 



предстои. През 2019 г. общината вече официално е била уведомена за това 
събитие – скъсването на тръбата - и в продължение на девет месеца не е 
уведомявала гражданите за тази заплаха за тяхното здраве. Просто искам 
да обърна внимание на факта, че общината тенденциозно укрива 
информация, която е от значение за здравето на варненци. И въобще, 
отново повтарям. Не би трябвало да го коментираме това на тази сесия, а 
би трябвало тази информация да е представена без да се налага да я искаме 
предварително. Благодаря много. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Информацията, която е налична само да Ви кажа е представена и 

това е видно от медийните публикации и… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да, г-н Балабанов, но десет дена след тях. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…и всички разполагат. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
С десет дена закъснение, обръщам внимание. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Николова, имате думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Наистина колегите от БСП са прави, 

защото ние трябва да разберем какво се случва с тръбата – прегъната ли е, 
спукана ли е? Ето, колегата Костадинов казва, че там определено има цвят 
на морската вода, който е различен от нормалния и най-вече, заради това 
че господин министърът заяви, че само в рамките на десет дни, откакто е 
спукана тръбата или се знае, че е спукана, вече имаме екологична 
катастрофа. А пък, докато предния път девет месеца се ляха води във 
Варненското езеро  фекални, тогава нямаше екологична катастрофа. Така 
че трябва да сме наясно – има ли екологична катастрофа, няма ли? ..... /н.р./ 
ремонта, така че да може варненската общественост да се запознае по-
подробно, а не да чакаме още примерно 20 или 30 дни, за да разберем. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Балачев, имате думата. 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Понеже се наместват старите случаи, аз мисля че случаят със 

спукания тръбопровод преди време и т.нар. екологична катастрофа вече 
затворихме тази страница, но очевидно колкото повече наближават 
изборите тази страница отново ще се отваря в различни модификации. 

Първо, беше даден отговор на абсолютно всички въпроси свързани – 
кой, кога, по какъв начин, на кого е възложил, кой го е изпълнил и т.н. и 
т.н. Спомням си 2011 г. и за мен през лятото на миналата година тази тема 
беше затворена след поредица от дискусии. Не знам защо тя отново се 
отваря. Между другото искам да припомня на уважаемите колеги, че и 
тогава казах – има проверка в Прокуратурата относно това какви събития 
са се случили и тя е единственият орган, който има право да прави 
разследване. Всички наши виждания, дали и как, дали колегата Костадинов 
е ходил на място или не е ходил, не знам кога му остава време от 
пътуванията до столицата, но според мен той преповтаря една публикация 
на Стела Николова, която казваше същите думи – как миришело, колко 
лоша била миризмата и т.н. и т.н. Аз вярвам на ХЕИ-то или когато кажеш, 
че ХЕИ-то не си е свършило работата това е много сериозно обвинение 
срещу държавен орган. Нека да го направят в писмена форма, да го 
адресират където му е мястото и ако е вярно - съответните длъжности лица 
да си понесат отговорност. Ако не е вярно, обаче това е набеждаване в 
длъжностно престъпление и съставлява тежко такова. Аз бих и 
предполагам  и колегите от нашата група биха ме подкрепили с оглед на 
това, че темата наистина трябва да получи едно по-широко разяснение с 
оглед на това, че всеки ден се прави нещо. Очевидно е, че при вчерашната 
и онзи днешната буря няма как да се работи в езерото, тъй като има 
определени норми за безопасност при работа, защото това е опасна среда – 
морето. Но аз и ние бихме подкрепили едно становище да поискаме 
мотивиран, изчерпателен отговор по отношение на случилото се с тази 
тръба. Дали тя е спукана, дали тя е огъната, коя е причината, дали 
глинестата почва от долу и т.н. и т.н., защото аз също имам известна 
информация. Такова решение бих приел и бихме подкрепили в най-скоро 
време и ние и варненската общественост да получи пълен отговор на 
всичките тези въпроси. Мисля че това е решението на въпроса, а не просто 
сега да търсим, защото какъвто и да е отговора, който и да питаме – дали 
ще бъде кмет, заместник-кмет, шеф на „В и К“ или изпълнител, те ще ни 
дадат частичен отговор на това. Ако искаме да получим отговор, верният 
подход е този, който аз предлагам и може би проектът за решение трябва 
да бъде – задължава Община Варна и варненската администрация, след 
като извърши щателна проверка на инцидента да даде пресконференция 
или публичен отчет, или писмен отчет, или писмен отговор на всички 
въпроси. Ето това е нещото, което е и от обществен интерес и показва и 
гражданска позиция. Благодаря ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски – реплика. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател, към г-н Балачев реплика. За него не 

знам коя страница е затворена или не, но имаме отворена тръба. И 
неговите страници явно се разминават с реалността, която е в момента. А 
това да възложим на общината да проучи, да доучи, то от две години все е 
някакъв проблем и да излезе писмено или неписмено пред обществеността 
– това е пета глуха. Има сега предложение, гласуваме го, кмет, заместник-
кмет би трябвало да са на работа, както всички ние сме на работа и да се 
включат в това заседание. Това е положението. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Капитанов – реплика.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Искам да обърна внимание на г-н Балачев, че през пролетта на 

миналата година, когато ние призовавахме и общинския съвет, и комисии, 
и институции да се включат и да дадат актуална информация за ситуацията 
в така наречената екокатастрофа, според някои, във Варненското езеро, 
бяхме много далеч в този момент от каквито и да са избори. Т.е. тази тема 
в никакъв случай, поне за „Демократична България“ не е предизборна, 
напротив – ние в момента в който сме установили този проблем, ние я 
повдигаме постоянно, когато имаме възможност и когато виждаме, че не се 
работи адекватно по темата, се опитваме да я повдигнем. В момента трябва 
да знаете, така г-н Костадинов явно отскоро е решил да проследява, но там 
не се работи от много месеци. И не се работи поради причината, че в един 
момент – искам да обърна внимание първо че кметът беше обещал, че до 
края на юли трябва да бъде готов ремонта, очевидно продължи после през 
август и оттогава не могат просто да го изпълнят. Така че там наистина не 
се работи от месеци и това е една поредна бомба със закъснител, която 
стои и е въпрос на време без значение какви са почвите, когато тя не е на  
всичкото отгоре говорим и за временно поставена тръба, а не такава, която 
да е постоянно нали, застопорена да кажем обезопасена, винаги ще се 
стигне до момент когато да стане някаква авария. А ние в момента дори 
нямаме хоризонт, аз поне не знам, да е обявена дата, в която ще бъде 
приключено това така наречено издълбаване. И последно, да завърша, 
проблемите са два: единият проблем е техническият, аварията в канала 
езеро. Той може да се случи, тази авария може да се случи и на случаен 
принцип, а може да бъде и в следствие на някакво невнимание или 
несвършена работа от страна на администрацията. Но в случая имаме и 
втори проблем, който е липса на информация, т.е. укриване. Отново 



подчертавам задържане на информация, която е важна за гражданите. Нека 
да ги разделим двете неща. Едното е свързано с изпълнението на ремонта, 
случило се нещо, нека да го оправим. Когато обаче има проблем, 
гражданите е хубаво да знаят /не хубаво, просто е задължително/ 
абсолютно, категорично е задължително те да бъдат уведомявани навреме, 
а не да чакаме медиите да реагират и когато медиите изведнъж изкарат 
информация в публичното пространство, тогава да се сети общинската 
администрация, че и тя има някакви задължения. Благодаря много. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, и в крайна сметка това, което последно казахте е, че общината 

е дала информация. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
С десет дена закъснение, след като медиите го обявиха. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дала е информация, към настоящия момент информация е 

предоставена. Нали това исках да кажа. Към днешна дата община Варна е 
предоставила информация. Това беше много важно. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Всъщност, към днешна дата има проблем и нищо повече. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив. Има много повече информация, която е дадена по темата. 

Следващата заявка за изказване Христо Атанасов и след това Димитър 
Чутурков. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Може ли само реплика преди това, г-н Балабанов? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика може, да. Към кого обаче? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Към Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря за дадената дума. Аз искам да отбележа само, че останах 

изключително изненадан от изказването на Балачев за това, че видите ли 
онзи ден и вчера имало във Варна буря, атмосферните условия не 
позволявали. Както беше много правилно отбелязано, по тръбата не се 
работи от доста време. Всъщност не се работи от лятото, защото имаше 
изказване, че проблемът вече е решен и там теч няма. Но вчера във Варна 
нямаше буря. Аз, като гледам, Балачев се интересува къде ходя и кога 
пътувам до столицата, но аз пък в момента се заинтересувах дали той 
живее във Варна, защото вчера във Варна не само че нямаше буря. 
Напротив, времето беше хубаво и снегът се топеше, в езерото даже нямаше 
грам вълна. Всичко това, което в момента се случва, показва един по-скоро 
опит за замитане на целия този проблем под килима, но той няма как да 
бъде заметен и колкото по-малко коментираме и колкото повече 
действаме, толкова по-добре. За съжаление обаче, тази администрация не 
работи добре. А що се отнася до изказваните зле прикрити заплахи по 
отношение на РЗИ, набеждавания и т.н., аз искам да отбележа, че ние не 
живеем във времето на тоталитарния режим. Все пак смятам, че сме що-
годе нормална държава и всеки може да каже дали вярва или не вярва на 
институциите. Аз вярвам на очите си и пак ще повторя, вчера когато 
отидох видях какво се излива, видях цвета на водата и усетих мирис, който 
няма нищо общо с мириса на море. А какво е казало и какво е написало 
РЗИ в своите изследвания аз незнам, но наистина сега смятам да проверя и 
ще искам официална справка, след което ще направим замерване в 
независима лаборатория. А живот и здраве, като минат изборите, ще 
направим после достатъчно голямо проучване за това кой, как и по какъв 
начин прави тези изследвания, кой и откъде ги поръчва и кой и откъде ги 
обявява, защото може да се окаже, че ще излязат доста интересни данни за 
взаимосвързани обвързаности между различни институции, които всички 
до една се опитват да ни убедят, че в момента дори и да има проблем, той 
не е много сериозен. Всички ние обаче се притесняваме и ако 
действително институциите искат да ни обявят в това е редно да излязат и 
да разговарят с нас пред нас, както в конкретния случай ние искаме такъв 
разговор да се случи с кмета и не виждаме нищо лошо и нищо страшно в 
това. Разбира се, страшно от страна на хората, които в момента се опитват 
да защитят отсъстващия за пореден път кмет. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика на Бранимир Балачев, след това Христо Атанасов. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Имах реплика, г-н Балабанов. Заявка за реплика към г-н Балачев 

имах. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не я виждам, ще дам възможност. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, искам да кажа, че когато говоря колеги, нека да бъдем актуални. 

Община Варна в момента, в който е била информирана за това, че има 
огъване на тръбата и намаляване на налягането в тази тръба веднага е 
информирала обществеността на Варна чрез съобщение. Тези съобщения, 
които излязоха в пресата са на базата именно на тези съобщения. Дали „В 
и К“ е констатирало и е чакало да види дали действително и на какво се 
дължи това намаляване на налягането в тази тръба и изчаквало няколко 
дена дали са два-три-пет, нали това е дискусията между Министъра и шефа 
на „В и К“ са други неща. Но никой не може да обвини и община Варна, 
защото информацията за това нещо дойде именно от пресцентъра на 
община Варна и тогава взе вече да се коментира и да ходим, да гледаме, 
ако въобще някой е ходил там, да гледа за какво става дума. Така че нека 
да бъдем коректни когато подхвърляме реплики в публичното 
пространство, още повече на сесия на общинския съвет.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплика на Стела Николова, Христо Атанасов, 

Димитър Чутурков, след което има предложение за прекратяване на 
дебатите. Реплика на Стела Николова, имате думата. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Аз само исках да поздравя г-н Балачев, 

че ми чете публикациите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, става въпрос за 

следното, че в крайна сметка резултатите, които РЗИ е направило и е 
изпратило до медиите има една липса и тя е на конкретни параметри 
дали…т.е. числа които трябва да бъдат посочени има ли завишаване и дали 
това завишаване съответства на получените резултати съответно за 
доброто качество на крайбрежните води и преходните води посочени в 
приложение 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба 5 за управляване на качеството на 
водите за къпане и това трябваше да бъде направено и може би да бъде 
поискано от администрацията, за да бъде коректна и цялостна 
информацията по отношение на това дали има завишение на параметрите. 



Ако това беше направено, може би и всички тези коментари тука щяха да 
бъдат излишни. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Тук изразявам несъгласието си с Вас, коментари пак 

щеше да има. Димитър Чутурков, последно. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, аз смятам че независимо от 

нашата политическа принадлежност, всеки един съветник би трябвало да 
изпитва неудобство, че ние в продължение на година и повече занимаваме 
и Варна, и цяла България с проблемите на Варненското езеро. И не тука е 
проблема е че има избори и сега се повдига въпроса, а се повдига въпроса 
защото отново и отново се създават проблеми. И на мен ми се струва, че в 
крайна сметка днес, ако не е нещо друго, трябва да бъде ясно на 
съветниците и на гражданите на Варна какво оттук нататък предстои. 
Ремонт на тръбата, разбираме че тази тръба е временна, по-нататък кога ще 
се удълбочава езерото, кога трайно ще се реши въпроса… Ние трябва да 
знаем какво предстои, кога окончателно ще спрем да говорим по този 
въпрос. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Предложение за прекратяване на дебатите. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 24; против – 4; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 22.* 
 
За протокола: Светлозар Чорбаджиев – „за“, Рюян Ризов – „за“, Янко 

Станев – „за“, Ахмед Ахмед – „за“, Георги Георгиев – „против“, Антоанета 
Цветкова – „за“, Костадин Костадинов – „против“, Огнян Къчев – „за“, 
Анелия Клисарова – „за“, Мартин Байчев – „за“, Мария Ангелова – 
„против“, Светлан Златев – „против“, Щерияна Иванова – „за“, Красен 
Иванов – „за“, Станислав Иванов – „за“, Айше Кадир – „за“, Венцислав 
Сивов – „за“. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 36; против – 8; въздържали се – 

1; отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прекратяваме дебатите. Режим на гласуване по същество на 

предложението на Огнян Къчев. Режим на гласуване. 
 



 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 16; против – 6; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 13.* 
 
Имате думата, който не е успял да гласува. 
  
За протокола: Мария Тодорова – „за“, Светлан Златев – „за“, 

Костадин Костадинов – „за“, Красен Иванов – „за“, Мария Ангелова – „за“, 
Венцислав Сивов – „за“, Станислав Иванов – „въздържал се“, Янко Станев 
– „против“, Йорданка Проданова – „въздържал се“, Адиле Кямил – 
„въздържал се“. 

 
Моля да ми дадете окончателните резултати. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 22; против – 7; въздържали се – 

19; отсъстващи – 3, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам други заявки за дневния ред, колеги. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, ако ми дадете възможност. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По дневния ред ли, колега? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, в последните няколко дена в публичното 

пространство от колеги, не само от колеги а и от… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това по дневния ред ли е – пак питам? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, искам да включите в дневния ред една декларация на групата на 

ГЕРБ по отношение на темата за Морската градина. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това не е по дневния ред - декларация, тя няма извънреден 

характер, така че, моля да оттеглите това предложение. Има друг формат 
за отправяне на декларация на редовна сесия. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
В дневния ред има „Питания и отговори на питания“, аз считам, че 

бихме могли в тази… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма точка „Питания и отговори на питания“, колега. Извънредна 

сесия е. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ами така ми излиза на мене в проекта за дневния ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не знам защо…но в дневния ред, който сме обявили няма такава 

точка. Други предложения за включване на точки в дневния ред? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така че ако няма такава точка, оттеглям предложението си. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения? Не виждам. Режим на гласуване 

по предварително обявения дневен ред. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

(1) – одобряване на текст на Споразумение за партньорство и 
осигуряване на средства от бюджета на Община Варна по проект 
„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 
район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на 
Община Варна“.  

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

стопанство“ относно: 



(1) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот-публична общинска собственост с идентификатор 
10135.5506.980, сграда с идентификатор 10135.5506.980.1 и поземлен имот 
с идентификатор 10135.5506.979 (рибарско пристанище „Карантината“, 
район „Аспарухово“) в полза на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона“. 
 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 
дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – даване на съгласие за разкриване на местна дейност „Топъл 
обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на 
Партньор в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от 
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане. 

(2) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Асистентска подкрепа“ в Община Варна, делегирана от държавата 
дейност. 

 
4. Изменение и допълнение на Решение № 435-2(10)/16,17.12.2020 г. 

на Общински съвет – Варна. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 35; против – 0; 
въздържали се – 6; отсъстващи – 10.* 

 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Мария Тодорова – „за“, Николай Георгиев – „за“, 

Адиле Кямил – „за“, Мария Ангелова – „въздържал се“, Светлан Златев – 
„за“, Венцислав Сивов – „за“, Георги Георгиев – „въздържал се“, 
Станислав Иванов – „за“, Костадин Костадинов – „въздържал се“. 

 
Моля за окончателните резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 

9; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: предложения за 
решения от ПК „Финанси и бюджет“.  
  



І. 
 

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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – одобряване на текст на Споразумение за партньорство и 

осигуряване на средства от бюджета на Община Варна по проект 
„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 
район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на 
Община Варна“.  
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Единственото предложение е  одобряване на текст на Споразумение 

за партньорство и осигуряване на средства от бюджета на Община Варна 
по проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна 
система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено 
осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и 
„Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“, в едно с допуснато 
предварително изпълнение и единодушно подкрепено от ПК „Финанси и 
бюджет“. Имате думата. Няма мнения и съображения, режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

498-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 59-61 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация и по предложениe от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21001541ВН/25.01.2021 г., Общински 
съвет – Варна реши:       

1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство във връзка с 
изпълнението на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

2. Дава съгласие да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна 
средства в размер до 600 000 лева /шестстотин хиляди лева/ за 
съфинансиране на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и 



„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

3. Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна 
да подпише Споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на 
Проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна 
система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено 
осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.  

4. 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 от „Контракс“: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8.* 
 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Адиле Кямил – „за“, Светлан Златев – „за“, Венцислав 

Сивов – „за“, Мария Тодорова – „за“, Станислав Иванов – „за“, Костадин 
Костадинов – „за“, Николай Георгиев – „за“.  
 

Общи резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 
0; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
 Преминаваме към точка втора от дневния ред, колеги. 
 
  



ІI. 
 

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

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 

управление имот-публична общинска собственост с идентификатор 
10135.5506.980, сграда с идентификатор 10135.5506.980.1 и поземлен имот 
с идентификатор 10135.5506.979 (рибарско пристанище „Карантината“, 
район „Аспарухово“) в полза на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона“. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

имот-публична общинска собственост, касае рибарско пристанище 
„Карантината“, район „Аспарухово“) в полза на Общинско предприятие 
„Общински паркинги и синя зона“. Имате думата. Христо Атанасов, 
заповядайте. Колега Атанасов, желаете ли думата? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, извинявам се г-н председател, искам само да изляза малко от 

темата, но тя касае де факто Пристанището. Става въпрос за следното: още 
предният мандат коментирахме, имаше и предаване на което проектантите 
и самият проект беше коментиран и става въпрос за следното: Когато се 
изграждат подобни съоръжения и Българската академия на науките, а и 
доста водещи фирми тогава, дават препоръки по отношение на система за 
анализ за изследване на морските течения, като се поставят буйове с 
акустични уреди, за да се създаде карта от събраната информация за 
морските течения, на базата на която да се направят подобни проекти. Не 
знам дали това се е извършило, защото беше коментирано, но в момента 
има едно опасение, което надявам се да не изляза прав по отношение на 
това, че самият вход към самото пристанище по отношение на това че 
морските течения увличат пясъци ще се запушва и няма да бъде 
достатъчно /говоря по отношение на дълбочината/ възможност да влизат 
рибарски кораби и може би и лодки. Във времето, до момента дори, 
морският бряг на морето се е изтеглило на около 6-7 метра навътре, което 
ако така продължава като тенденция може да стигне фактически и съвсем 
близко до самия в ход на самото съоръжение, което ще доведе до 
невъзможност да влизат вътре не само корабчета, а дори и рибарски лодки. 
С оглед на това че прехвърляме, т.е. управлението на общинско 
предприятие и това би довело до как да кажа, проблем, който в крайна 



сметка утре може да бъде поставен на дневния ред, искам да разбера дали 
по някакъв начин имам информация и дали по някакъв начин общината се 
е постарала да види дали съществува този проблем и ако съществува де 
факто, защо се е стигнало до това. Това не е като предложение, просто е 
идея, която би трябвало да бъде направена от страна на администрацията, 
за да може после управлението, което ни е предоставяме на общинското 
предприятие, да не се сблъска с подобни неприятности. Благодаря ви.  

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

Режим на гласуване.  
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

499-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл. 52, ал. 3 и 
ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Закона за 
държавната собственост, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за държавната собственост и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД21000571ВН/12.01.2021 г., Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на Общинско 
предприятие „Общински паркинги и синя зона”, представлявано от 
Директор имот-публична общинска собственост представляващ, поземлен 
имот с идентификатор 10135.5506.980 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди петстотин и шест. деветстотин и осемдесет), (идентичен с УПИ 
І-461, 462 в кв. 4, с отреждане „за рибарско пристанище“), сграда с 
идентификатор 10135.5506.980.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет 
хиляди петстотин и шест. деветстотин и осемдесет. едно), брой етажи 3, 
със застроена площ от 703 (седемстотин и три) кв. м., начин на трайно 
ползване: смесено предназначение с обществени, търговски и обслужващи 
площи и поземлен имот с идентификатор 10135.5506.979 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест. деветстотин и седемдесет и 
девет), (акваторията на Черно море), за срок от 5 (пет) години. 

Третият етаж от сграда с идентификатор 10135.5506.980.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест. деветстотин и 
осемдесет. едно) с предназначение – „заведение за хранене“, не е предмет 
на учреденото право на управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета  на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на Общинско 
предприятие „Общински паркинги и синя зона”. 

 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 40; против – 0; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 7.* 

 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Адиле Кямил – „за“, Костадин Костадинов – „за“, 

Светлан Златев – „против“, Станислав Иванов – „за“, Венцислав Сивов – 
„за“.  

Моля за окончателни резултати. 
 

Общи резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 
4; отсъстващи – 2, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

  



ІІI. 
 

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

„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – даване на съгласие за разкриване на местна дейност „Топъл 

обяд“ във връзка с участието на Община Варна, в качеството й на 
Партньор в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от 
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане. 

(2) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Асистентска подкрепа“ в Община Варна, делегирана от държавата 
дейност. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение за решение е даване на съгласие за разкриване 

на местна дейност „Топъл обяд“ във връзка с участието на Община Варна, 
в качеството й на Партньор в процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, подкрепено с положително становище от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“. Имате думата. Христо 
Атанасов, заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, единственият ми апел е 

да се направят точни разчети за това колко хора ще могат да се възползват 
от това или поне приблизително такива, за да не се стигне до недостиг не 
само на хранителни продукти, но и на съпътстващите кофички, които са 
необходими за да могат да бъдат раздавани тези помощи, защото вече един 
път се сблъскахме с това. И затова моля администрацията да направи 
точни и ясни разчети на тези неща когато се кандидатства по този проект. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Д-р Маринова, имате думата. 
 
 
 
 



Лидия МАРИНОВА 
Само да кажа, че в документацията на проектното предложение, 

вчера в комисията беше докладвано са определени 300 бройки. Има такъв 
разчет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други заявки. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

500-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21000724ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

 1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от 
COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане. 

 2. Определя дейността по предоставяне на „3.1 – Топъл обяд в 
условия на пандемията от COVID-19“, съгласно настоящото решение като 
местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за кандидатстване с проектно 
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 – Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс допуска предварително изпълнение на горните решения предвид 
необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими 
обществени интереси, а именно – навременно кандидатстване за 
финансиране на предоставяне на топъл обяд в община Варна. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7.* 
 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Адиле Кямил – „за“, Мария Тодорова – „за“, Светлан 

Златев – „за“, Станислав Иванов – „за“, Костадин Костадинов – „за“, 
Венцислав Сивов – „за“.  



Окончателните резултати, колеги: 
 

Общи резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 
0; отсъстващи – 1, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка относно даване на съгласие за 

разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Варна, 
делегирана от държавата дейност. Имате думата. Не виждам заявки за 
изказвания, колеги. Режим на гласуване. 
 

501-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 10, чл. 17, ал. 3, чл. 
25, ал. 1, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги, чл. 83, 
ал. 1, чл. 84, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалните услуги, чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г., Решение на Министерски съвет № 790 от 30 октомври 
2020 г. за приемане на стандарти в делегираните от държавата дейности за 
2021 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20024486ВН-002ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие да се създаде специализирана, подкрепяща почасова 
социална услуга в домашна среда „Асистентска подкрепа“, като 
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.; 

2. Дава съгласие социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се 
администрира и управлява от „Звено за услуги в домашна среда“ към 
второстепенния разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж“, 
включваща персонал за администриране на услугата от 8 щатни бройки за 
728 потребители и 240 асистенти; 

 3. Адресът на услугата е гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, бул. 
„Константин и Фружин“ в сградата на „Диагностично - консултативен 
център 3 – Варна“ ЕООД. 

4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“ се определят съгласно Закона за държавния 
бюджет на Република България за съответната година, във връзка с 
Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните 
от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните 
показатели на Министерство на финанси за Община Варна. Годишният 
стандарт за 2021 г. е в размер на 2 901 080. 00 лв. за 728 потребители. 

5. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото 
решение, включително да утвърди правилата, процедурите и образците на 
документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, 



свързани с представянето на услугата „Асистентска подкрепа“, считано от 
01.01.2021 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
допуска предварително изпълнение на горното решение, предвид 
необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими 
обществени интереси, а именно - навременно разкриване на новата 
социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9.* 
 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Адиле Кямил – „за“, Мария Тодорова – „за“, Антон 

Апостолов – „за“, Светлан Златев – „за“, Станислав Иванов – „за“, 
Костадин Костадинов – „за“, Янко Станев – „за“, Венцислав Сивов – „за“.  

 
Окончателен резултат: 

 
Общи резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към последна точка от дневния ред на днешното 

заседание. 
 
 
 
 

  



ІV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 435-

2(10)/16,17.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате текста за решение. Касае продължаване на действието на 

мерките в подкрепа на местния бизнес, като ви предлагам да добавим и 
предварително изпълнение с оглед това да може да започне да действа 
решението незабавно. Имате думата. Не виждам заявки за изказвания. 
Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
502-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 1 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Тодор 
Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС21000045ВН/26.01.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
свое Решение № 435-2(10)/16,17.12.2020 г., като същото придобива 
следния вид: 

„1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от 
Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, във връзка с въведени противоепидемични мерки на 
територията на Република България и по предложение от групата 
общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. N 
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 със 
заповеди на Министъра на здравеопазването. На лицата, заплатили 
месечна такса за горепосочения период, същата ще бъде прехвърлена за 
месеца, през който се възстанови работата на детските заведения.  

1.1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с въведени 
противоепидемични мерки на територията на Република България и по 



предложение от групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински 
съвет – Варна с рег. N 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, 
определен в заповеди на Министъра на здравеопазването за въвеждане на 
противоепидемични мерки. 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“. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Адиле Кямил – „за“, Мария Тодорова – „за“, Костадин 

Костадинов – „за“, Светлан Златев – „за“, Станислав Иванов – „за“, 
Венцислав Сивов – „за“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателните резултати, колеги: 

 
Общи резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. 

Пожелавам здраве и успешен ден на всички. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н председател, може ли само за секунда? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов? 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Съвсем накратко. На предишната сесия препоръчах добронамерено и 

конструктивно да бъде посочвана извънредната сесия като такава. Искам 
да поздравя Вас и колегите Ви, че този път сте го направили. 

 
 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 
 

 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                В А Р Н А 
 
 
 

                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   
 
  
 

             
СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 

 
 


