
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 13 
 
Тринадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 15.02.2021 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 15:30 ч. 

 
Присъстват 50 общински съветници, отсъства: 
 
Цончо Томов ГАНЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам днешното заседание. По уважителни причини, 

предварително има заявление от страна на колегата Цончо Ганев, че днес 
няма да може да присъства на заседанието.  

Имате дневния ред на днешното извънредно заседание, който се 
състои от една точка. Имате изпратени материалите, като решението в 
последствие ще го формулирам и ще го изчета коректно, описано на 
микрофон - тук, сега. Имате думата по дневния ред, колеги. Стела 
Николова, заповядайте. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Добър ден, колеги. Искам да отбележа, че това е третото по ред 

извънредно заседание на общинския съвет и тъй като ние нямаме никаква 
възможност да слушаме г-н кмета по важни за града ни въпроси, желаем от 
името на групата на „Демократична България“ да предложим г-н кметът да 
бъде изслушан по въпроса за фекалната тръба и по въпроса за строежа на   
г-н Марешки в Морската градина.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Искам само още нещо да отбележа, че вашите колеги в Пловдив 

правят присъствено заседание, а нашето отново е онлайн. Това също искам 
да бъде отбелязано, за да се знае и от гражданите на Варна и от всички 
колеги. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Имате думата по предложението на г-жа Стела Николова. 
 
Юлияна БОЕВА 
„Против“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Изчакайте, г-жо Боева.  
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 13; против – 6; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 21.* 
 
Кой от колегите не е успял да гласува? Имате думата да заявите 

вашия глас. 
 
За протокола: Костадин Костадинов – „за“, Светлан Златев – „за“, 

Христо Боев – „за“, Ивайло Митковски – „за“, Станислав Иванов – 
„въздържал се“, Лидия Маринова – „въздържал се“,  Христо Атанасов – 
„въздържал се“, Красен Иванов – „въздържал се“,  Юлияна Боева – 
„против“, Янко Станев – „против“, Милена Димова – „против“, Антоанета 
Цветкова – „против“, Йорданка Проданова – „против“,  Бранимир Балачев 
– „против“, Щериана Иванова  - „против“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да ми дадете резултата, колеги. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 17; против – 13; въздържали се 

– 15; отсъстващи – 6, предложението не се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Георги Георгиев, имате думата. Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Здравейте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Здравейте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, предвид факта, че това е поредната извънредна сесия, както 

каза и колежката Николова, ние сме принудени да ограничим 
предложенията си само до тези, които имат изключително спешен 
характер. И първото от тях, в смисъл те са две: Първото е свързано с 
подкрепата за варненските лекари и медицински специалисти, която най-
накрая трябва да получи времеви хоризонт и сигурност. Тази подкрепа е 
наложителна, защото всички виждаме как от всякакви медии, сайтове, 
сайтчета, вестници ни се обяснява как през март месец се очаква да дойдат 
втора, трета и защо не и четвърта вълна на пандемията, като четвъртата се 
очаква да бъде около 4-ти април и в тази връзка ние трябва да направим 
така, че тези хора, които работят във варненското здравеопазване да бъдат 
сигурни, че някой мисли за тях реално. Не им ръкопляскаме, не им 



пращаме фейсбук лайкове и т.н. С тези неща тези хора не могат да си 
купят нищо. И в тази връзка ние предлагаме, съгласно прието решение на 
здравна комисия и вече ясно уточнен брой на лекарите и медицинските 
специалисти, работещи на територията на Община Варна необходимите 
средства да бъдат заложени в бюджет 2021 г., като еднократната помощ от 
500 лева бъде изплатена не по-късно от 31 март 2021 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, възразявате ли това да го гледаме следващата 

седмица на комисии, когато ще се разглежда проекта за бюджет? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нека, нека сега да го…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата седмица. Днес предстои или утре да влезе проекта за 

бюджет, като следващата седмица ще бъдат, от края на тази седмица 
нататък ще започнат заседанията на комисиите. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще бъде разгледано, включително и това Ваше предложение. 

Възразявате ли да го направим така?  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Предлагам да го направим сега като предложение, а вече като го 

приемем на предстоящото разискване то ще бъде прието и съответно 
заложено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Подлагам на гласуване предложението на колегата Георги 

Георгиев.  Режим на гласуване. Ще дам възможност за второто след малко. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 9; против – 8; 

въздържали се – 13; отсъстващи – 21.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, който не е успял да гласува, колеги. 

 
За протокола: Николай Георгиев – „въздържал се“, Лидия Маринова 

– „въздържал се“, Антоанета Цветкова  – „въздържал се“, Ахмед Ахмед – 
„въздържал се“, Йорданка Проданова – „въздържал се“, Ивайло Митковски 
– „за“, Щериана Иванова – „въздържал се“, Анелия Клисарова – „за“, 



Огнян Къчев – „за“, Николай Евтимов – „за“, Бранимир Балачев – 
„въздържал се“, Светлан Златев – „въздържал се“, Мария Тодорова – „за“, 
Станислав Иванов – „въздържал се“, Христо Атанасов – „въздържал се“,  
Костадин Костадинов – „за“, Мартин Златев – „за“, Красен Иванов – 
„въздържал се“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да ми дадете резултата. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 16; против – 8; въздържали се – 

25; отсъстващи – 2, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, заповядайте за второто Ваше предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Беше важно да покажем на лекарите и медицинските 

сестри…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, по същество второто предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Е да, да….отношението на общинския съвет към тях и ще се радвам, 

когато постъпят в лечебно заведение …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, взимате думата за второто си предложение. Ако не, 

преминавам към разглеждане на дневния ред. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре, да. Второто ми предложение е свързано с …. само да 

допълня, когато престъпят в лечебно заведение да им попляскат малко и да 
ги пратят да си ходят.  

Така, второто предложение е свързано с т.нар. „варненски бизнес 
бюлетин“, който придоби популярност повече с опитите ни да го 
прокараме в общински съвет, което също е нещо добро и съответно 
създава очаквания сред бизнеса на Варна. Това е нещо полезно. Вече няма 
да обяснявам каква му е идеята, защото 90 % от съветниците са наясно с 
идеята на този бизнес бюлетин и навярно 90 %, 99 % от съветниците го 
приемат, както г-н Балачев дори с еуфория каза, че това е едно страхотно 
предложение, едно много добро предложение, но има само един 
недостатък, че го предлагаме ние от „Възраждане“. Разбира се, това не е 
толкова реален недостатък. Предния път не достигнаха само няколко 
съветника, за да го включим в дневния ред, така че се надявам колегите в 



момента да проявят разум, защото това предложение е полезно за всеки 
избирател, независимо дали той е избирател на „Възраждане“, дали е на 
която и да е друга политическа организация. Време е да направим нещо, 
поне вие е време да направите нещо от което не се срамувате в този 
общински съвет, така че ние от „Възраждане“ ви даваме тази възможност. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, мотивирайте извънредния характер на 

предложението, в противен случай няма да го подложа на гласуване. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Извънредният характер на предложението е резултат от факта, че 

хиляди фирми в момента, особено във Варна биват ликвидирани, бюрата 
по труда са пълни с хора, които нямат препитание и единственото, което 
общината може да направи в момента и трябва да направи е да даде 
информация. Нищо повече. Това предложение не струва една стотинка на 
общината. Единствено ще помогне за оптимизиране на работата й.  И 
единственото, което това предложение ще направи е да помогне на всички, 
както казах. Извънредно е, защото бизнесът в момента изнемогва и ако ние 
не помогнем сега, в момента, просто няма смисъл от този общински съвет 
и просто го разпускайте…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, няма нужда от квалификации. За пореден път си 

позволявате и Ви правя забележка. Кой от какво го е срам, какъв бил 
общинския съвет… В случай, че не Ви харесва този общински съвет, няма 
пречка да преустановите работата си и да освободите място за следващия в 
листата партийната, която представлявате.  

Така, режим на гласуване по отношение на предложението. 
 
Венцислав СИВОВ 
Г-н председател, Венцислав Сивов е на линия – за протокола. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Венцислав Сивов се включва в ……. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, имах заявка за изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По каква тема, г-жо Николова? 
 
Стела НИКОЛОВА 
По темата на г-н Георгиев. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Относно?  
 
Стела НИКОЛОВА 
Относно предложението и неговата извънредност. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кое предложение?  
 
Стела НИКОЛОВА 
На г-н Георгиев за бюлетина. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря. Колеги, смятам че предложението на г-н Георгиев 

наистина е извънредно, тъй като ние имаме трета извънредна сесия и явно 
ще си караме така до изборите – на извънредни сесии. Така че, смятам че 
българският бизнес и варненският бизнес трябва да получи подкрепата 
извънредно. Защото само извънредни сесии се правят и тъй като това е 
начина, смятам че е нужно точно сега да подкрепим варненския бизнес. 
Благодаря ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря за подкрепата на варненския бизнес. Режим на 

гласуване.  
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 11; против – 7; 

въздържали се – 15; отсъстващи – 18.* 
 
Колеги, имате думата. 

 
За протокола: Николай Евтимов – „за“, Юлияна Боева – „против“, 

Ахмед Ахмед – „въздържал се“, Анелия Клисарова – „за“, Христо Боев – 
„за“, Лидия Маринова – „въздържал се“, Бранимир Балачев – „въздържал 
се“, Йорданка Проданова – „въздържал се“, Мартин Златев – „за“, 
Венцислав Сивов – „за“, Щериана Иванова – „въздържал се“, Юлияна 
Боева – „против“, Костадин Костадинов – „за“, Станислав Иванов – 
„против“, Христо Атанасов – „въздържал се“, Красен Иванов – „въздържал 
се“. 

Моля да ми дадете резултата. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 17; против – 11; въздържали се 

– 21; отсъстващи – 2, предложението не се приема. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма други заявки за изказвания по дневния ред, поради което го 

подлагам на гласуване, както е обявен предварително. Режим на гласуване. 
   

 Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 
 

1.  Даване на съгласие община варна да участва в учредяване на 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Варненски цифров 
иновационен хъб“, чрез което да се кандидатства с проектно предложение 
в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб 
по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“  

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 26; против – 2; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 20.* 
 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Николай Евтимов – „за“, Лидия Маринова – „за“, 

Анелия Клисарова – „за“, Юлияна Боева – „за“, Деян Пейчев – „за“, Ахмед 
Ахмед – „за“, Йорданка Проданова – „за“, Николай Георгиев – „за“, 
Светлан Златев – „за“, Николай Капитанов – „въздържал се“, Щериана 
Иванова – „за“, Костадин Костадинов – „против“, Христо Боев – „за“, 
Станислав Иванов – „за“, Юлияна Боева – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 
Йорданка Проданова – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Христо Атанасов – 
„за“, Красен Иванов – „за“.  

 
Моля резултата. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 3; въздържали се – 

4; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 

Преминаваме към точка първа и единствена от дневния ред.  
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие община варна да участва в 

учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
“Варненски цифров иновационен хъб“, чрез което да се кандидатства с 
проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски 
цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“ 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Относно даване съгласие Община Варна да участва в учредяване на 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза - „Варненски цифров 
иновационен хъб“, чрез което да кандидатства с проектно предложение в 
Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по 
програма „Цифрова Европа 2021-2027 г. “.  

Преди да дам думата, колеги, за изказване от ваша страна, имаме 
представители, на които ще дам възможност да се включат и да дадат 
разяснения по темата. Светла Костадинова, трябва да е на линия в 
момента. Г-жо Костадинова, ако ме чувате. 

 
Светла КОСТАДИНОВА 
Да, чувам Ви. Добър ден. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за кратко разяснение, след което ще дам възможност 

за въпроси. Здравейте. 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
Здравейте. Благодаря за възможността… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Представете се за протокола. 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
Да. Светла Костадинова – изпълнителен директор на Институт за 

пазарна икономика – неправителствена организация, аналитична, която в 
последните три години в сътрудничество с Община Варна се опитва да 
позиционира града и да увеличи възможностите за развитие и привличане 
на инвестиции. Това сътрудничество миналата година се изрази в 
съдействие за подписване и организиране на меморандум „Варна – град на 
знанието“, който беше подкрепен от различни институции, структури, 
университети, големи инвеститори във Варна и не само. Така че това е 
естествено продължение на нашата работа.  



Конкретно за процедурата: Министерство на икономиката преди 
точно седем дни, работни дни, обяви процедура, чрез която да селектира 
българските кандидатури за Европейски цифрови иновационни хъбове. 
Според насоките, които бяха предоставени за кандидатстване, всеки хъб 
трябва да има минимален брой участници, които да отговарят на 
конкретни изисквания. В случая – висши учебни заведения, научно-
изследователски структури, представители на частния сектор и разбира се, 
абсолютно логично представители на местната власт. За целта проектното 
предложение се подава до този четвъртък, затова веднага ще кажа е и 
извънредността на това решение. Към момента вече има така 
структурирано предложение, което е в процес все още на изготвяне. По 
самото предложение в срещата в момента е и г-жа Виктория Маринова от 
Областния информационен център, която отговаря… е част от екипа, който 
пише проектното предложение. Накратко, Европейския цифров 
иновационен хъб за Варна като кандидатура ще се фокусира върху 
изготвяне на различни проучвания и закупуване на оборудване, създаване 
на партньорства, така че цифровите технологии да бъдат по-ускорено и по-
широко прилагани както от публичния сектор, така и от компаниите, които 
се намират не само в Община Варна, а и в цялата област, дори бих казала и 
целият Североизточен район. Според насоките, Варна или 
Североизточният район, кандидатурите от Североизточният район, в който 
влиза и Варна трябва да бъдат по три определени теми – мехатроника и 
чисти технологии, здравословен начин на живот и биотехнологии или нови 
технологии в креативните и рекреативните индустрии. Тоест, има едни 
предефинирани насоки, в които кандидатурата от Варна за такъв хъб, би 
било добре и трябва да се съобрази, когато разписва своята кандидатура. 
Към момента част от това сдружение, учредители на това сдружение ще 
бъдат Медицинският университет във Варна – изключително голяма 
история и директно отговаря на изискванията, на минималните изисквания 
за кандидатурата, от Варна; Висшето военноморско училище, което също 
има много голям капацитет и ще допринесе изключително много да бъдем 
добре оценени; Центърът по хидро- и аеродинамика към БАН, който 
допринася за качеството на сдружението и на варненската кандидатура; 
две компании, които трябва да, всъщност покажат приложимостта на 
идеите и на цялата идея към частния сектор и Община Варна. Много важно 
нещо, което искам да адресирам, което може би е въпрос към всички, 
които слушате е, че поради изключително краткия срок за подаване 
сдружението, целта е просто сдружението да бъде регистрирано, за да 
може да подаде кандидатурата, като е отворено и в самия устав се вижда, 
че е отворено за присъединяване от момент, от ден едно след излизане на 
регистрацията на всички желаещи. И ние имаме намерение да 
присъединим повечето от компаниите и институциите, които подкрепиха 
меморандума от миналото лято. Това е голям шанс, тъй като в България 
такава процедура за европейски информационен хъб към момента се…, за 
първи път се обявява. Срокът е кратък, но смятам, че можем да успеем и 



наблюденията ни за останалите региони в страната е същия порядък на 
спешност, иновативност и желание да участват в тази процедура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря за изложението. Сега ще дам възможност 

колеги, които има въпроси да ги поставят. Ще помоля да останете на 
линия, за да, ако е възможно да отговорите. Аз тук само в допълнение бих 
искал, това което казахте да го доразвия по отношение  на поканите към 
останалите сектори. Аз бих желал при учредяването и това ще предложа на 
колегите от общинския съвет сега, формулирайки решението, при 
учредяването да бъдат поканени като за начало всички висши учебни 
заведения на територията на Община Варна при учредяването 
подчертавам, защото смятам че е важно да покажем обединение на целия 
сектор. Варна е град на знанието и е нужна подкрепа от страна на 
абсолютно, като за начало поне, от страна на абсолютно всички висши 
учебни заведения. Разбира се, на неправителствен сектор, цялата сфера на 
бизнес компании, които е възможно да участват, не само IT в това число и 
така.  

Колега Капитанов, първа заявка за изказване. Заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Здравейте. Здравейте, г-жо Костадинова. Така, аз първо искам да 

обърна внимание, че логиката на тези разговори, би следвало всичко това 
да бъде предварително обсъдено в съответните комисии, защото в момента 
тук ще стане може би една говорилня и ще започнем да събираме 
информация за нещо, с което не всеки от нас е запознат. Не е това целта на 
общинския съвет и считам, че би било добре предварително да бъде 
проведена, макар и в спешен порядък една комисия да кажем по 
европейски дейности. В случая, това което обаче ме интересува от кога 
има индикации, че предстои да бъде създадена тази програма „Дигитална 
Европа“, в частност дигиталните иновационни хъбове. Просто този срок – 
една седмица - изключително много ме притеснява, защото той притиска 
ужасно много, както администрацията, така и всички потенциални 
участници и доколкото аз пък имам спомен, сега нали ако вземем малко 
извън рамките малко по-сериозно да подходим, трябва да знаете, че Варна 
беше обявена за дигитален иновационен хъб още през 2017 г. Нали така че 
ние в момента отиваме там, където вече сме били. Така излиза, но това е 
нали в рамките на шегата. Реалността е следната – през 2018 г. е било 
предложено създаването на тези иновационни хъбове, тоест по програма 
„Дигитална Европа“. През 2020 г. има много сериозна подготовка, 
включително и създадени документи, които я обуславят още в средата на 
2020 г. Защо ние трябва в момента да решаваме в рамките на буквално час-
два да вземаме решение, което всъщност би трябвало да има малко по-
сериозна обосновка и да кажем поне да имаме две седмици – три за 
разговори, да го обсъдим и да решим. Искам да кажа, че по никакъв начин 



не съм против. Напротив, аз го поддържам това нещо и ще гласувам „за“. 
Това, което ме притеснява е начина, по който се случва. Също така ме 
притеснява защо имаме само две висши учебни заведения във Варна, които 
участват, а другите някак си отсъстват. И доколкото разбирам в петък, 
късно следобед им е била подадена информация, ако искате да се 
включите… Дори не съм сигурен, че става въпрос точно за това 
предложение, а нещо друго дали не е. Преди година имах случай да 
изслушам г-жа Габриел – еврокомисар по дигитализация, която 
изключително силно подчерта в едно събитие на тази тема, изключително 
силно подчерта, че тези хъбове са усилие на цялата общност. Тоест, ако 
общността не е обединена, първо шансът да бъдат одобрени не е толкова 
голям. Второ, това всъщност бяга от логиката на създаването на тези 
хъбове. И въобще тук се задават редица въпроси. Аз имам и други, но 
просто ще помоля, нали, един по един, защото тука се натрупват едни 
въпроси, които честно казано ме притесняват. Конкретно за начина, по 
който се случва цялата процедура. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Аз не виждам някакво място за притеснение, а се 
радвам, че ще подкрепите предложението ми за включване на всички 
висши учебни заведения и тук сме на едно мнение, категорично.  

Има ли възможност да чуем въпросите на колегите Чутурков и 
Георгиев и след това ще дам възможност на г-жа Костадинова или г-жа 
Маринова да дадат отговори. Колега Чутурков, имате думата. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, по този 

въпрос се работи отдавна в различни формати, така че и висшите учебни 
заведения, и научните институти са запознати. Аз подкрепям това да дадем 
съгласие да участваме в това сдружение, тъй като става въпрос за участие с 
предложение в националния подбор, т.е. ние трябва първо да минем този 
национален подбор и след това вече да кандидатстваме в европейската 
програма. Така че да не стане така, че от обсъждания да не можем да 
кандидатстваме. Това, което може да се направи ако е възможно в 
движение това да стане, с оглед на това да не изпуснем тези възможности. 
Тъй като днес имах разговор с ръководството на Центъра по хидро- и 
аеродинамика те отново декларират своята подкрепа да са включени в 
предложението, но имат възможност да предоставят част от своята база за 
нуждите на този Център. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Георгиев, заповядайте. 
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
 Здравейте, г-жо Костадинова. Първият ми въпрос е в продължение на 
изложението на колегата Капитанов. Кога беше ясен крайният срок за 
участие по този проект? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Задайте всички въпроси, колега, ще дам възможност… 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Като институт по пазарна икономика, вие знаете че спешният 

порядък в пазарната икономика е възможно най-лошото нещо, което  хора 
които работят по един проект, могат да му причинят. Спешният порядък в 
пазарната икономика изключва сериозно… /н.р/, изключва сериозно 
организиране, изключва сериозна работа и сериозни цели и задачи. Ние в 
момента обсъждаме проект, който… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, аз се извинявам, че Ви прекъсвам, но спешният порядък е за 

учредяване на Сдружението. Явно, не стана ясно. Става въпрос за 
учредяване на Сдружението. Това е спешният порядък, не проектното 
предложение, не кандидатстването. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, г-н председател, как да одобрим учредяване на сдружение без 

да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук става въпрос за участие в сдружение като партньор, не за 

одобряване на конкретно проектно предложение. Правете разлика. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Точно така. Как да одобрим участие в учредяване на дружество, без 

да сме се запознали с реалните му цели? Това е въпросът. 
Вторият ми въпрос е: Г-жо Костадинова, как мислите – община, 

която точно преди малко за трети пореден път отхвърля варненски бизнес 
бюлетин, как мислите, че може да привлича инвестиции и изобщо да 
работи по подобен род проекти? 

Третият ми въпрос е: Бихте ли ни информирали за конкретните цели 
и задачи на предстоящия проект, по който ще участва дружеството, което 
предстои евентуално да бъде учредено? Благодаря. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Колега Цветкова, заповядайте – последна заявка за 
изказване, след което ще дам думата на г-жа Костадинова. Заповядайте, 



доц. Цветкова. Доц. Цветкова, дали се чуваме? Явно в момента има 
проблем тя с връзката. Г-жо Костадинова, имате думата. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Балабанов, само един въпрос преди това, ако може. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-н Костадинов, имате думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От всичко това, което чух, не можах да разбера всъщност какво 

означава „иновационен хъб“, ако може да ми преведете на български. И не 
само за мене, а и за хората, които в момента слушат сесията. Въпроса е към 
г-жа Костадинова. И на второ място – какво точно ще прави този хъб, 
каквото и да означава това на български, защото аз слушах внимателно и 
нищо не можах да разбера. Само общи приказки, европейски нов говор, 
който действително звучи добре, но нищо не казва. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви, ще дам сега възможност отзад напред, първо на Вашите 

въпроси да се отговори. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Може ли, г-н Балабанов, и аз нещо да попитам? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Очевидно, че не става ясно, въпреки че според мен Вие се изразявате 

и колегата Костадинова очевидно е доста изчерпателна, но може би ще 
бъде интересно за общинските съветници да знаят кои са все пак 
учредителите и вие го казахте вече веднъж, но според мен явно че не е 
достигнало до всички уши – че това е една отворена структура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, това стана ясно, колега. Не, не, тук не мисля че има някакви 

разминавания. По-скоро разминаванията бяха чисто процедурните по 
отношение на това кое е спешността, нали да го обобщим като въпроси и 
по отношение на това по същество какво представлява иновационният хъб, 
както като наименование, така и като цели и същност. Г-жо Костадинова, 
заповядайте. 
 
 Стела НИКОЛОВА 
 Г-н Балабанов, имам заявка за изказване, извинявайте – за въпрос. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, заповядайте. Някой друг също поиска думата, ама не 

разбрах кой.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Аз. Просто при мен малко се губи връзката… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, Христо Атанасов, добре, ще Ви дам възможност, първо Стела 

Николова. Заповядайте. 
 
 Стела НИКОЛОВА 
 Благодаря, г-н председател. Имам следното питане: тъй като община 
Варна участва в множество сдружения, които според мен вече нямат 
така… предмета им на дейност е изчерпан, като например „Варна – 
европейска младежка столица“, не може ли там фактически хората, които 
са включени да излязат и да ползваме това сдружение, като се опитаме да 
променим само… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не може, само да обясня защо - защото има различни цели и предмет 

на дейност, г-жо Николова. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Ама това също може да бъде променено, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, че може, но то също е предмет на сесия на Общинския 

съвет, на решение. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Ами можеше това да направим, вместо да създаваме още едно 

поредно дружество. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами чисто процедурно е едно и също, няма никакво значение. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Ами има, защото после тези сдружения трябва да се обслужват 

счетоводно и съответно да подават годишни финансови отчети… Каква е 
ролята на… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В случай, че извършват дейност, обаче. 
 



Стела НИКОЛОВА 
О, така ли? Ние продължаваме да сме Европейска младежка столица? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, ще дам възможност да отговорят на този Ви въпрос 

на г-жа Костадинова сега. Само колегата Атанасов да си зададе неговия 
въпрос… 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…и давам възможност. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Извинявам се, просто ми изключи, не  чух някои от обясненията, 

които бяха дадени от г-жа Костадинова, така че ако се повторя ще помоля 
още един път да ни обясните. Само искам да разбера какви са фирмите, 
които са включени в това сдружение, варненски ли са и на какъв принцип 
ще бъдат избрани, или са избрани? Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това касае, колега, само да кажа компании, които цитира г-жа 

Костадинова, но идеята е да бъдат поканени всички желаещи на 
територията на община Варна търговски дружества, да не им казвам 
компании или фирми, да им кажа търговски дружества, целият бизнес 
който желае да се включи, без значение от насочеността на конкретния 
бизнес. Г-жо Костадинова, да не Ви отнемам възможността да отговаряте, 
заповядайте. 
 

Светла КОСТАДИНОВА 
Благодаря. За 10 минути, разбира се няма как да влезем в конкретика, 

затова конкретно на въпросите: 
Какво практически представлява такъв цифров иновационен  хъб? 

Ами представете си го така: това е един екип от примерно десет човека, 
които имат единствена задача да привличат компании, които се занимават 
с ИТ-технологии, с въвеждане на иновации, които компании стартиращи 
или работещи да могат да предоставят такива услуги за цифрови иновации 
както на публичния сектор, да кажем на общината, на местното НОИ, НАП 
или каквито и други регионални структури се сетите и в сътрудничество с 
университетите… всъщност знание от университетите чрез хъба да достига 
до частния сектор и до публичния сектор. Крайната цел е в целия регион 
публичният сектор и частният сектор да получат знанието, иновациите и 
нови технологии или заедно да развиват такива проекти, да имат 
трансфери на опит и предоставяне на услуги, които този хъб да успява да 



координира, да насочва, да организира, да участва в разни събития с други 
такива хъбове в Европа и много различни други дейности. В този контекст 
няма как хъбовете като вид дейност, да кажем Варненският хъб или 
Бургаският хъб, или Пловдивският хъб, или Софийският да се различават 
концептуално като вид дейности. Те ще се различават по сектора и 
тематичната област, в която работят. И ако Варна има абсолютно 
естественото предимство на синята икономика свързана с морето, на 
биотехнологиите, които се адресират от Медицинския университет, 
креативните и рекреативни индустрии, то Варна трябва да подаде такъв 
тип проектно предложение, което включва всички тези услуги и дейности, 
които ви казах и които ще ги има и в другите хъбове, но ще бъдат насочени 
към компании, които се намират в региона и ще ползва знанието на 
местните рисърч-организации, на университетите, за да въвеждат нови 
технологии, да цифровизират както публичните услуги, така и частния 
сектор. Много разнообразни дейности могат да се измислят и това е 
всъщност първата стъпка.  

На въпроса можем ли бързо да се организираме. Беше казано много 
ясно, че това е национален подбор. В момента регионите изпращат 
предложения за свои хъбове, които на национално ниво ще бъдат 
препратени на комисията и тя ще каже кои хъбове да развият в голяма 
конкретика и яснота целия си план за следващите седем години. Така че 
има достатъчно време както в сдружението което се учредява, за да подаде 
апликация, така и във всички дейности, които тепърва ще се планират в 
конкретика, да бъдат включени всички, които могат да допринесат или 
имат интерес от това – университети, компании, други публични 
институции… Така че вратата сега ще е отворена, а няма да се затвори 
след подаване на кандидатстването.  

Кога беше пусната процедурата? Министерството на икономиката я 
пусна не предния четвъртък, а по-предния четвъртък, така че времето 
наистина е изключително кратко.  

Защо и ние знаехме ли предварително? Ами да ви кажа - от осем 
месеца се говори, че има процедура и никой не знаеше точно как ще бъде 
проведена процедурата нито в каква конкретика Министерството на 
икономиката ще формулира и ще организира цялата процедура. И затова 
да, изненадани сме и не, не би трябвало да сме изненадани, защото това на 
европейско ниво се говори от пет-шест години, но е факт че подробностите 
по процедурата станаха ясни на 04.02., ако не ме лъже паметта, по-предния 
четвъртък. 

Пак казвам, важното е да се заявим и да има кандидатура от Варна. 
Всичко останало ще бъде предмет на допълнително изясняване както от 
комисията, ако избере Варненския хъб, така и от всички, които искат да се 
присъединят към тази кандидатура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Капитанов, заявка. 



Николай КАПИТАНОВ 
Аз имам първо един въпрос. Значи, след като на 04.02. е било 

пуснато от Министерството, община Варна кога е разбрала? 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
Община Варна, също като нас, очакваше информацията. Мисля, че 

всички в България разбрахме на 05-ти, защото тогава беше по-видна 
обявата и … 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Как решихте да се свържете точно с тези два университета, а 

не с другите във Варна, които някои от тях са доста по-напреднали в 
дигитализацията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, аз пак казвам, това не е предмет на темата, тъй 

като ще бъдат поканени за учредяване всички… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Напротив, г-н Балабанов, извинявайте, обаче в момента, аз казвам че 

изключително подкрепям самата идея. Начина, по който се случва, 
изключително ме притеснява. Добре, тогава ще задам два въпроса само. 
Има ли друг паралелен проект, който да се движи по тази тема дигитални 
хъбове, дигитални иновационни хъбове? Това е единият въпрос. И 
вторият: Вие сте НПО, нали? 

 
Светла КОСТАДИНОВА 
Да, да. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. А защо в инструкциите FAQ пише, че няма задължение 

организациите да са нонпрофит и на теория не би трябвало въобще да има 
нонпрофит организации в тези хъбове. 

 
Светла КОСТАДИНОВА 
Това, не разбрах, в какъв контекст го задавате? Институтът за 

пазарна икономика няма… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
По принцип, в самите отговори на често задавани въпроси пише, че 

не би трябвало да участва в такава процедура НПО. 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
Не Ви разбирам пак в какъв контекст, имате предвид сдружението, 

което ще обсъждаме… 



Николай КАПИТАНОВ 
Сдружението, да. В самото сдружение би трябвало да бъде само 

организации които са с търговска цел, които обаче да не реализират 
печалба от това. Но пише изрично, че не би трябвало да участват в него 
НПО. 

 
Светла КОСТАДИНОВА 
Прекъсна нещо… Не би трябвало да участва в него… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
НПО. 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
НПО – да. Сега, само искам да уточня, че Институтът за пазарна 

икономика, който представляваме няма да влезе в това сдружение. Т.е. ние 
съдействаме за апликацията, т.е. никога не е било обсъждано да бъдем част 
от това сдружение, защото това е регионална инициатива. В това 
сдружение като учредители  е планувано да бъдат университети, общината 
и компании. Вие четете, между другото, предполагам Европейските 
насоки, нали така? Защото цитирате… нали? 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Да. 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
Да, значи… искам само да обърна внимание, че европейската 

процедура е много ясна, което е много различно от българската процедура. 
Българската процедура няма често задавани въпроси, в целия формуляр – 
за съжаление – видяхме разнопосочни неща, т.е. казва се че не трябва да 
има легалистично изложение, но се искат документи за сдружението, 
устави и учредителни протоколи. Има много противоречия, за съжаление. 
Това е така… насоките, с които работим, които са публикувани от 
Министерството на икономиката. Ако гледаме европейските процедури и 
правила, там е много ясно всичко, но в момента не отговаряме на тях, а на 
това което се организира като национална процедура. И там такова 
ограничение няма. Но пак да кажа, Институтът за пазарна икономика не е 
част от сдружението.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Има ли втори проект, който да се движи паралелно на този, 

който в момента вие участвате? 
 
Стела КОСТАДИНОВА 
Аз поне не знам. И няма как да знам. Освен, ако този втори проект не 

е явен, тоест не се обяви.  



 
Николай КАПИТАНОВ 
Аз имам информация, че има и втори проект. Т.е. Варна ще 

кандидатства с два проекта и това всъщност ме навежда над мисълта, че 
имаме сериозен проблем, който е може би някаква форма на 
междуособица, но отново се връщам на думите на г-жа Мария Габриел: 
Обединението е това, което ще доведе след себе си успеха на съответната 
общност. Ако ние в момента сме изолирали примерно това, което в 
момента гласуваме с вас, участие на Медицинския университет, който се 
развива изключително добре според мен, както и на Военноморското 
училище, което също напоследък доста се развива в тази посока, но пък 
отсъства Икономическият, който е един от най-дигитализираните в 
целия… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, отново Ви прекъсвам… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и казвам, че ще бъдат поканени за учредяване в това сдружение и 

този проект както Медицинският, Военноморското, Икономическият, 
Варненският свободен, Техническият и всички висши учебни заведения на 
територията на община Варна. И не виждам защо в момента ровим по 
темата Медицинският и Военноморското и търсим някакво 
противопоставяне. Всички университети ще бъдат поканени да участват 
при учредяване на сдружението.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Балабанов, в момента… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…на вашето внимание след малко, като изчета проекта за решение и 

защо в момента хабим време за нещо, което то не е така? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Ами по принцип, ако не беше спешна сесията, като имаме предвид че 

е имало поне 8 месеца време, за което да се говори и ако бяхме си 
свършили работата, сега нямаше да обсъждаме… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…Ама няма осем месеца, от февруари се… 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
… Напротив. Г-н Балабанов, извинявайте, при цялото ми уважение, 

значи от… аз поне гледам документите, които са точно с тези нали често 
задавани въпроси, те са обявени като дата на подаване през юни 2020 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама 2020 … /н.р./ Тези документи, които четете са европейските 

изисквания, а те не са националните. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
И в случая някой е трябвало да си свърши домашното в община 

Варна и предварително теза неща да бъдат обсъдени… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама какво… аз пак казвам… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
… а не да  ни ги поставят в последния момент, като свършен факт. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По условията няма свършен факт. Тук условията са зададени от 

Министерството на икономиката. Те са такива – хубави, лоши, нали, може 
да си ги коментираме както искаме, но това са условията. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Министерството на икономиката към община Варна ли ги подава? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към всички общини на територията на… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Община Варна кога е уведомила потенциалните участници за това 

нещо, което в момента днес гласуваме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не мога да Ви отговоря кога е уведомила. Пак казвам, излезли са на 

05-ти. Мога ли да кажа миналата седмица кой ден… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Ами трябва да има служител на общината до Вас, нека той да каже 

на коя дата са били уведомени, защото само два университета при 
положение че имаме и други, които са нали… Вижте, тук проблема не е 
толкова елементарно да кажем, че ще бъдат включени всички 
допълнително. Все едно аз, като общински съветник да отида да кажа 



някъде ей-тука ще се договорим, после ще доведа и г-н Балабанов и той да 
се подпише. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не после, не после, не после. Когато се договаряме само, нали, за 

да вляза на Вашия език да го кажа: когато се договаряме ще бъдат 
поканени всички. Не после, след като го учредим, да влязат. Аз казвам при 
учредяването, при създаването на сдружението. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Освен всичко останало, искам да обърна внимание, че този 

документ, който ние имаме е така една много хубава картина нарисувана, 
но в нея няма никаква конкретика. Има ли някакъв по-конкретен документ, 
който да може да бъде представен и да го обсъждаме? В смисъл конкретно 
предложение, Вие преди малко цитирахте някакви цели, които са 
тематични според всяка една, всеки един град в страната и всъщност нали 
тези общи приказки според мен не са достатъчни за момента, за да 
продължим нататък. Би трябвало да има нещо по-подробно. Подавали ли 
сте на община Варна други документи, освен това заявление за намерение, 
както точно е кръстено? 

 
Светла КОСТАДИНОВА 
Ако мога да отговаря – да, в момента се пишат. Много бих искала да 

ви подам и да има краен формуляр, който да четем и да обсъждаме, но в 
момента всичко се изготвя така, че да отговори изцяло на насоките. Г-жа 
Маринова е онлайн тук също - от Областния информационен център. Тя 
може да потвърди че в разговори с Министерството на икономиката са 
изяснявани основни неща, които нататък да ни позволят да развием 
формуляра и апликацията. Не знам, Виктория, дали виждаш смисъл да 
поясниш, но за съжаление крайният срок е изключително кратък и никой 
не може да бъде винен от тук присъстващите. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-жа Маринова дали може да каже какви действия е предприела 

община Варна, за да привлече местния бизнес и университетите в това 
начинание? 

 
Виктория МАРИНОВА 
Здравейте. Дали ме чувате? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да, чуваме Ви. 
 
 
 



Виктория МАРИНОВА 
Всъщност тук идеята е за сдружението, което ще кандидатства за хъб 

и в това сдружение имат изискване… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля… Така. Има, ще дам възможност на Виктория Маринова след 

малко да отговори, има заявка от Георги Георгиев за изказване. Нека не 
обръщаме сесията на свободен диалог само. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря Ви. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Балабанов, само ако може преди това да направя и аз заявка за 

изказване после. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз също имам подадена заявка. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, имам ли думата?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря Ви. От многобройните чуждици, модерни чуждици е 

важно да допълним, успях да разбера че така нареченият „хъб“ е нещо, 
което ще бъде обикновен посредник. Въпроса ми е, освен конкретните 
цели и задачи, които разбрахме че в момента се пишат, въпросът ми е 
такъв: Каква ще бъде разликата между това знанието от университетите да 
бъде обобщено и изпратено към бизнеса от община Варна директно без 
ползване на посредник и това е продължение на това, което предлагаме 
ние като варненският бизнес бюлетин. Имаме ли нужда от създаване на 
отделно дружество, което да бъде посредник между университетите и 
бизнеса, между… просто не разбрах другите цели и задачи, при положение 
че същата тази……/н.р./ може да бъде свършена от община Варна без да 
има нужда от създаване на поредната бюрократична структура. Пак 
настоявам за конкретни цели и задачи, които ще има това дружество, 
защото в противен случай ние в момента искате да гласуваме за нещо, 
което не знаем какъв ще му е предмета на дейност, какви са целите и 
задачите му. Разбрахме, че многообразни дейности могат да се измислят. 
Какво значи „могат да се измислят“ при положение че в момента се иска 
одобрение за създаване на това дружество? 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е по отношение… Сдружение, само да Ви поправя… Това е по 

отношение на въпроса за …… /н.р./ и то е ……. /н.р./ безпредметно да се 
дискутира….. /н.р./ какво друго……не виждам изобщо никакъв смисъл. Г-
жо Костадинова,… 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, има смисъл, защото по документи ние сме град на 

спорта, европейска столица на спорта, ама няма спорт във Варна. По 
същия начин ще бъдем дигитален хъб без….. /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да уточня…… /н.р./ …. С едно изречение, това е. Г-жо 

Костадинова… 
 
Светла КОСТАДИНОВА 
Аз бих дала думата на г-жа Виктория Маринова…… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Г-жо Маринова, заповядайте, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, имам процедурно предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Маринова, заповядайте. 
 
Виктория МАРИНОВА 
Да, всъщност дейностите които ще бъдат допустими по проектното 

предложение би трябвало да доведат до придобиване на изследователско, 
изпитателно и друго съпътстващо оборудване. Общината, сама по себе си, 
без да участва в юридическо лице няма как да придобие такава 
инфраструктура. Също така специализиран софтуер, инструменти, 
материали, инвестиции да търси с някакви по-дигитални приложения, да 
речем. Затова е необходимо създаването на юридическо лице. А в това 
юридическо лице влизат, както казахме, университети, бизнес и НПО, ако 
реши. Учредяването можеше да стане и само с трима представители с цел 
спешността на тази процедура, всички останали да бъдат членове. Така или 
иначе във формуляра за кандидатстване се описва опита на всички 
членове. Т.е. университетите или фирми, които искат могат да станат 
членове на сдружението, но когато то бъде регистрирано и техният опит 
ще бъде описано във формуляра, когато стане факт сдружението. Така че 
оттук идва тази спешност на самото решение. А що се отнася… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Маринова. 
 
Виктория МАРИНОВА 
… за термините само да кажа. Ами те са европейски, по същия начин 

ги превежда Министерството на икономиката така, както ги описва 
европейската комисия. Тук няма нищо, което да е по-различно. Просто 
когато става дума за хъбове, се говори с тази терминология. Няма как да 
бъде друга.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Балабанов, не ми отговориха на въпросите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кои въпроси, по-точно? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И на мен. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
От кога община Варна знае, че предстои подобно действие. Не 

говоря за конкретното задание от Министерството, а от кога се подготвя. 
Община Варна поддържа много близка връзка с еврокомисаря Мария 
Габриел, доколкото знам. Няма начин да ни убедят, че те не са знаели… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама тя темата се върти от 2017-та година, вие както… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Абсолютно и затова има логика кметът… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, момент, нека да доотговоря… да отговоря, защото да е ясно 

за всички. По отношение конкретно насоки, издадени от Министерство на 
икономиката, по които насоки може да се кандидатства. Темата е ясна и е 
коментирана многократно, но без никакви детайли, без никакви 
подробности и т.н. И затова сега свикваме извънредно заседание, тъй като 
насоките вече, конкретиката е излязла миналата седмица, както беше 
казано преди малко от Светла Костадинова. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Балабанов, едно изказване ще може ли само? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
А по втория въпрос, ако обичате? 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Само момент… г-н Капитанов… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз съм дал заявка за изказване. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
И аз съм дала заявка за изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Спрете звука на абсолютно всички. Колега Капитанов, втория Ви 

въпрос, слушам. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Вторият ми въпрос  е след като на 4-ти февруари, днес е 15-ти, са 

били… е било прието от министерството са били приети тези срокове, кога 
Община Варна се е свързала с потенциалните участници тук във Варна, не 
говоря само за тези два университета, а говоря за всички, които са 
проявявали през годините някакъв интерес към темата, а знам, че са много 
повече от това. Кога и как са се свързали с тях? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Маринова, имате думата в случай, че можете да отговорите на 

този много важен въпрос. 
 
Виктория МАРИНОВА 
Всъщност аз не знам защо Община Варна трябва да се свързва. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Виктория МАРИНОВА 
Не би ли … допускате друга хипотеза. Някой от университетите да 

потърси останалите и бизнеса, включително и Общината, за да създаде 
иновационен клъстер или хъб в случая, тъй като тук ролята е повече на 
университети и бизнес, отколкото на Общината. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това се мъча и аз да обясня през цялото време, че ние сме един 

институционален партньор.  
 
Виктория МАРИНОВА 
Точно. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
И тук решението е дали да подкрепим институционално или не. В 

конкретика Общината няма такова касателство с темата, нали, и затова с 
недоумение слушам някои от въпросите и не мога да ги разбера.  

Така, следващата заявка за изказване беше на Костадин Костадинов, 
след това Марица Гърдева, след това Георги Георгиев. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, може ли също…? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може, това са първите трима. Костадин Костадинов, имате думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря г-н Балабанов. Използвам като повод уместната Ви 

забележка за това, че темата за иновациите се върти още от 2017-та година, 
затова искам да припомня на всички колеги, като и на тези, които тогава не 
бяха в общинския съвет, че през 2017 точно във връзка с това, че тогава 
започна да се говори за иновациите, Община Варна участва в учредяването 
на такова сдружение в обществена полза, което се казва „Клъстер Варна – 
град на иновации“. Неговата цел и предмета му на дейност са абсолютно 
едно към едно с това, което изслушахме до момента. Тогава, между 
другото, си спомням, че Биляна Раева беше човекът, който направи една 
много добре аргументирана презентация пред общинския съвет и 
предложението беше прието мисля, че без „против“ и „въздържали се“. Не 
съм сигурен, но като цяло беше прието без почти никакви обструкции. 
Естествено сега въпроса, който трябва да си зададем всички ние, защото 
ако приемем, че една част от колегите в общинския съвет, които тогава не 
са били съветници и не знаят, а другата част са били, но са забравили, 
въпросът е защо ръководството на Общината в случая, който няма как да е 
забравило, защото в крайна сметка затова му се плаща, пропуска този факт. 
Четири години преди днешната извънредна сесия, свикана наистина от 
днес за утре, ние имаме такова сдружение. Каква точно е причината в 
момента да правим дублиращо, ново? Може би единствената разлика е, че 
тогава не участваше Института за пазарна икономика, но мисля, че в 
случая би следвало да се обърнем към това, което имаме, а не да правим 
нещо, в което да включваме НПО-та, които не бих казал, че са от най-… 
така достоверните и леко съмнителни в общественото пространство. 
Имаме такава организация… само да довърша… имаме такава 
организация, уважаеми колеги. Точно поради тази причина и аз нямам 
никакви основания да се съмнявам в добрата й работа, най-малкото, 
защото пак повтарям тогава и презентацията, която беше направена от 
Биляна Раева беше наистина безупречна. Не виждам защо трябва да 
подкрепяме предложение за създаване на дублираща структура, която с 
нищо не се различава от това, което вече имаме. Точно поради тази 



причина аз и колегите от Възраждане няма да подкрепим това 
предложение, защото го смятаме за излишно - не за лошо, а за излишно и 
за дублиращо и ще призовем всички останали, разбира се да подкрепим на 
практика здравия разум. След като веднъж вече сме го направили и след 
като имаме такава действаща организация няма смисъл да правим нещо 
друго, защото след 2 или след 3 години ще правим нещо друго, може би, с 
друго НПО, по-близко до властта тогава. Това са риторични въпроси, няма 
нужда да отговаряте, но смятам, че в случая това предложение е излишно. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Моето мнение тук категорично се различава, но това е 

друга тема. В кратце Марица Гърдева, след това Георги Георгиев, след 
това Станислав Иванов. Моля по същество да коментирате, колеги. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз имам един въпрос, два въпроса всъщност, към г-жа Костадинова. 

Г-жо Костадинова, изцяло подкрепям…. /н.р./ това сдружение. Надявам се 
да обясним на колегите, че то ще подпомага бизнеса при по-добро 
оценяване на икономическата обстановка, на проекти за цифрова 
трансформация примерно или при кандидатстването по проектите на 
фирмите, свързани с цифровизация. Така ли е? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте въпросите по същество. Какви са? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Това са двата въпроса. Ще подпомага ли реално бизнеса при 

кандидатстване по проекти, свързани с цифровизация на бизнеса. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами беше отговорено, че ще подпомага… аз… 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Ами… да, но то както беше отговорено така след това чухме един 

куп въпроси, които явно … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, разбрах. Благодаря. Ще подпомага…аз отговарям… 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Това е основната цел. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Г-н Георгиев, имате думата. 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Колеги, така и не стана ясно… не станаха ясни 

конкретните цели и задачи, които настоящото сдружение следва да 
изпълнява, така и не стана ясно какво се цели конкретно. Нито едно 
конкретно, нито една конкретна цел и задача, която трябва да постигне 
това сдружение не беше коментирана. Моля, обръщам се към колегите да 
преосмислят отношението си към това сдружение, най- малкото… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вашият колега го направи преди малко от името на групата. Няма 

нужда втори път да повтаряте една и съща позиция. От една и съща група. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Важно е да повторим, че… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колегата Костадинов вече изрази  позиция от страна на групата как 

ще гласува. Благодаря Ви. Станислав Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Колегите от другите политически сили, 

особено от „Демократична България“ винаги ще ги притеснява нещо, 
особено когато е в насока за развитие на града и за високите технологии. 

 Моят конкретен въпрос в случая е следният: г-жа Костадинова 
много точно цитира трите начина, по които ще се развива този хъб. Може 
ли пак да ги цитира, за да стане ясно на всички колеги с какво…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не може. Стана ясно, колега. Много Ви моля вече превръщаме 

заседанието в цирк да повтаряме по едно и също. Има запис. Който не е 
чул, да си го гледа. Така. Колегата Балачев имаше процедурно 
предложение. Благодаря Ви. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Имам реплика към г-н… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, смятам, че дебатите бяха повече от разточителни… 

е мека дума, която мога да споделя. Мисля, че е крайно време да сложим 
край на дебатите. Предлагам процедурно предложение за приключване на 
дебатите по тази точка. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Балабанов, имам реплика. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура има първо. Процедура на Бранимир Балачев. Режим на 

гласуване.  
И докато трая режима на гласуване да обясня по отношение на 

предходното сдружение, е че то е създадено със съвсем различна цел, а 
именно кандидатстване по програма конкурентоспособност, колега 
Костадинов и няма как същото това сдружение в момента да кандидатства 
по тези програми. Целите са му други.  

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 19; против – 3; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 26.* 
 
Имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Лидия Маринова – „за“, Рюян Ризов – „за“, Велин 

Стоянов – „за“, Мартин Байчев – „за“, Бранимир Балачев – „за“, Ахмед 
Ахмед – „за“, Клисарова – „за“, Огнян Къчев – „за“,, Николай Евтимов – 
„за“, Юлияна Боев – „за“, Светлозар Чорбаджиев – „за“,  Светлан Златев – 
„въздържал се“, Йорданка Проданова – „за“, Станислав Иванов – „за“, 
Мария Тодорова – „въздържал се“, Венцислав Сивов – „за“, Щериана 
Иванова – „за“, Димитър Чутурков – „за“, Мартин Байчев – „за“. 

 
Дайте ми резултатите, ако обичате. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 36; против – 3; въздържали се – 

5; отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Преминавам по същество към предложението за решение. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Балабанов, реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика след като премине гласуването. Има прекратени дебати.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Напротив, господин… спомена ме поименно. Искам да отговаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има прекратени дебати, няма „напротив“. Четете си правилника. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна: 
1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяване на 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Варненски цифров 
иновационен хъб“, със следния предмет на дейност: „осъществяване на 



дейност в обществена полза за местно, регионално и национално развитие 
като извършва изследвания, проучвания и анализи, свързани със социално-
икономическото развитие; създаване, координиране, управление и 
осъществяване контрол и мониторинг на проекти и програми, 
консултиране и подпомагане на местния бизнес във връзка с подготовката 
и изпълнението на проекти“. Сдружението се учредява с цел да 
кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на 
Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-
2027 г.“. 

Общински съвет – Варна дава съгласие при учредяване на новото 
сдружение да бъдат поканени всички висши учебни заведения на 
територията на община Варна, които да участват в учредяването на 
сдружението. 

2. Упълномощава Кмета на Община Варна да определи представител 
на Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на 
сдружението.  

3. Упълномощава определения от Кмета на Община Варна 
представител да гласува по своя преценка, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, а именно с оглед спазване на 
кратките срокове за кандидатстване по програма „Цифрова Европа 2021-
2027 г. “. 

 
Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

503-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяване на 
сдружение  с нестопанска цел в обществена полза „Варненски цифров 
иновационен хъб“, със следния предмет на дейност:  „осъществяване на 
дейност в обществена полза за местно, регионално и национално развитие 
като извършва изследвания, проучвания и анализи, свързани със социално-
икономическото развитие; създаване, координиране, управление и 
осъществяване контрол и мониторинг на проекти и програми, 
консултиране и подпомагане на местния бизнес във връзка с подготовката 
и изпълнението на проекти“. Сдружението се учредява с цел да 
кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на 



Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-
2027 г.“. 

2. Дава съгласие при учредяване на новото Сдружение с нестопанска 
цел в обществена полза “Варненски цифров иновационен хъб“ да бъдат 
поканени всички висши учебни заведения на територията на Община 
Варна да участват при учредяването му.  

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да определи представител 
на Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на 
сдружението.  

4. Упълномощава определения от Кмета на Община Варна 
представител да гласува по своя преценка, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, а именно с оглед спазване на 
кратките срокове за кандидатстване по програма „Цифрова Европа 2021-
2027 г. “. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 27; против – 3; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 21.* 
 
Колеги, имате думата, който не е успял да гласува. 
 
За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Венцислав Сивов – „за“, 

Светлозар Чорбаджиев – „за“,  Ахмед Ахмед – „за“, Анелия Клисарова – 
„за“,  Лидия Маринова – „за“, Николай Евтимов – „за“, Димитър Чутурков 
– „за“, Юлияна Боев – „за“, Костадин Костадинов – „за“, Щериана Иванова 
– „за“, Йорданка Проданова – „за“, Мария Тодорова – „за“, Светлан Златев 
– „за“, Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, Мартин Байчев 
– „за“. 

 
Дайте ми резултатите, ако обичате. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 4; въздържали се – 

0; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 

Стела Николова, обяснение на отрицателен вот. Заповядайте, в 
рамките на 30 секунди, по правилник. Колеги, ако може да изслушаме 
колегата Николова. Отрицателен вот. Имате думата. Не съм закрил 
заседанието. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Гласувах „против“ не защото съм против 

идеята, а гласувах „против“, защото съм против начина, по който беше 



направена. Обясненията, които бяха дадени не бяха достатъчно 
мотивирани. Това, което се случва и това, което г-н Костадинов каза, че 
през 2017 г. е създадено сдружение, което по програма 
конкурентоспособност ние не сме успели да реализираме, не означава, че 
ние не можем да реализираме като му сменим съответно целите и идеите и 
смятам, че трябва… моите уважения към Института за пазарна икономика 
и Информационен център – Варна, които се стараят да направят нещо, но 
Община Варна и общинска администрация трябва да се постараят малко 
повече, когато има подобни проекти да бъдат поканени хората, които 
трябва да бъдат поканени, а не да се разчита те да разберат по някакви 
неведоми пътища Господни, че това нещо се случва и че такава програма е 
обявена и смятам, че работата, която върши общинска администрация не е 
на ниво. Благодаря ви, колеги. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Няма да се съглася, ако  сте слушали достатъчно 

добре на заседанието. Но има запис така, че може да си го изслушате по 
отношение на участието и ролята на Община Варна в конкретния проект. 

Закривам заседанието. Успешен ден на всички. 
 

* 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/ 


