
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 14 
 

Четиринадесетото заседание на Общински съвет-Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 04.03.2021 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 14:00 ч.   

 
Присъстват 50 общински съветници, отсъства: 
 
Светлан Костов ЗЛАТЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добро утро! В системата дотук са 50 съветника. В системата 

„Контракс“ имаме 38 устройства. Някой, ако има случайно проблем, явно 
има някой проблем с „Контракс“, да се обърне към нашите сътрудници, за 
да могат да му съдействат за разрешаване на проблема.  

Откривам днешното заседание. Преди да започнем към разглеждане 
на дневния ред, Ви уведомявам, че е постъпило заявление от Мария 
Тодорова Тодорова – общински съветник, за напускане на групата 
общински съветници от коалиция „БСП за България“.  

Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред, като едно 
процедурно предложение ще направя: по т. 4 – Постоянна комисия 
„Финанси и бюджет“, предложенията за решения, да изтеглим като 
подточка първа, чисто функционално, тъй като промените във връзка с 
Домашния социален патронаж са включени от кмета на община Варна и 
технологично би следвало първо да разгледаме тях. Имате думата, първо 
по направеното от мен предложение….  

Д-р Митковски, по моето предложение ли…. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…предложение за дневния ред. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Извинявайте, г-н председател, бихте ли повторили предложението 

си? 
 
Лидия МАРИНОВА 
Нищо не се чува. 
 
Петко ПЕТКОВ 
Г-н Балабанов, микрофонът Ви е изключен. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, сега трябва да се чуваме. Предложението ми е: точка четири 

– предложения за решения постоянна комисия „Финанси и бюджет“, 
подточка пет – промени в структурата на „Звено за услуги в домашна 
среда“ към Домашен социален патронаж, да бъде разгледано като подточка 
първа, преди бюджета на община Варна. Чисто процедурно би следвало 
първо да разгледаме тази точка, след което бюджета. Това е моето 
предложение, колеги. Имате думата по моето предложение. 

 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Да гласуваме, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако няма – режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой от колегите, ако не е успял да гласува, има думата. 

 
За протокола: Рюян Ризов – „за“, Станислав Иванов – „за“, Йорданка 

Проданова – „за“, Иван Иванов – „за“, Генадий Атанасов – „за“, Милена 
Димова – „за“ 

 
Йорданка ПРОДАНОВА 
Имам някакъв проблем. Ще го отстраня.  
 
Общи резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 

4; отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, по реда на заявките…… предложения в дневния ред или за 

промяна. Имате думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, предлагам да влезе в дневния ред предложението 

ни, което го направихме още преди няколко месеца и е входирано – за 
Морската градина най-общо казано. Има го по пощите на съветниците, Вие 
го имате и т.н.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Кое предложение за Морската градина визирате, д-р Митковски? Д-р 

Митковски, моля за конкретика по предложението. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, да, да, сега се включих. Това, което е внесено и в комисията по 

„Собственост и стопанство“ – разглеждане за изкупуване на имотите в 
Морската градина най-общо казано. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, мнения и съображения по направеното от д-р 

Митковски предложение? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, и аз не разбирам защо продължават да въвеждат 

колегите от „Демократична България“ хората в заблуждение по повод това 
предложение за изкупуване на имоти в Морската градина. Вашият лидер 
Васко Василев на пресконференция поне беше честен и го каза точно и 
ясно – „да обезщетим хората с имоти в Морската градина“. Аз не виждам 
защо Общински съвет трябва да обезщетява – за това, че е забранено да се 
строи там ли?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Гърдева, извинявам се, че Ви прекъсвам, коментирате темата по 

същество.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Против съм. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако влезе в дневния ред, ще Ви дам тази възможност. Колеги, моля 

за коментари по предложението на д-р Митковски, чисто процедурно. По 
същество, ако бъде включена в дневния ред темата, ще се коментира 
отново. Ако няма други мнения и съображения, режим на гласуване. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н председател, дала съм две заявки за изказване. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, има заявка по темата, по предложението на д-р 

Митковски ли е? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
И реплика към г-жа Гърдева. За пореден път, колеги, ще Ви обърна 

внимание за това, че Конституционният съд отмени две разпоредби на 
Закона за устройство на територията като противоконституционни. Това 
отваря възможност всички зелени площи, които са предвидени в общи 
устройствени и подробни устройствени планове, да станат обект на 
застрояване. Ако Вие не разбирате какво означава това, смятам, че трябва 
на прост език да бъде обяснено на всички. В момента е отворена една 
голяма врата за застрояване…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Коментирате темата по същество, колега Николова. Ще дам тази 

възможност, в случай че бъде включена в дневния ред. Помолих и 
преждеговорящия, както и всички Вас, да коментирате процедурно в 
момента въпроса. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Но колеги, смешно е да продължаваме да се правим на щрауси. 

Разберете го.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Николова, по процедурата д-р Митковски, която направи за 

включване на точка в дневния ред и… 
 

Стела НИКОЛОВА 
Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Други желаещи по предложението на д-р Митковски? 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 16; против – 10; 

въздържали се – 17; отсъстващи – 8.* 



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

 
За протокола: Станислав Иванов – „въздържал се“, Генадий 

Атанасов – „въздържал се“, Иван Иванов – „за“ 
 
Общи резултати от гласуването: за – 17; против – 10; въздържали се 

– 19; отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате думата за предложение, което да направите 

по дневния ред? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря, г-н председател. Първото предложение, с което 

традиционно започваме нашата рубрика предложения в дневния ред, е 
свързано с варненския бизнес бюлетин. Предлагаме го вече за пореден път, 
но ще продължим да го правим във връзка с това, че той придобива все по-
голяма популярност и колкото и да го криете, колкото и да се опитвате да 
го спрете, все повече хора, които са активно ангажирани със създаване на 
добавена стойност, т.нар. бизнес във Варна, научават за него и все повече 
държат той да се осъществи. Затова първото предложение, което правим, е 
предложение, което сме направили на 21.12.2020 г. относно създаване на 
варненски експортен бизнес бюлетин. Отделно ли да ги казвам 
предложенията, или ще ги гласуваме едно по едно? 

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

първото предложение на колегата Георгиев. Не виждам мнения и 
съображения. Режим на гласуване. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добро утро! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добър ден! 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, вече стана ден, прав си. Техниката винаги ни е затруднявала. 

Успех. 
 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 16; против – 7; 
въздържали се – 20; отсъстващи – 8.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 

 
За протокола: Станислав Иванов – „въздържал се“, Рюян Ризов – 

„въздържал се“, Бранимир Балачев – „въздържал се“, Венцислав Сивов – 
„за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за резултата. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 17; против – 7; въздържали се –

23; отсъстващи – 4, предложението не се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, заповядайте за второто си предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря Ви. Колеги, показателно е за пореден път отхвърляме 

включване в дневния ред… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, по същество. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да. Просто важно е да го коментираме. Все пак е важно хората, 

които се занимават ….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, повтарям – по същество. Дал съм Ви думата за 

предложения. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбрах, да. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не за изказване. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Второто ни предложение е свързано с предложението, което беше 

прието на комисия по здравеопазване, а именно – подкрепа, еднократна 



финансова помощ в размер на 500 лева за лекарите и медицинските 
специалисти, които работят във Варна. Показателно е, че лекарите 
общински съветници странно защо започват сами да се оттеглят от това 
предложение и започват така да се каже да предават своите колега. Нека да 
направим предложението отново. Нека чрез гласуването си да видим 
специално лекарите общински съветници дали за пореден път ще предадат 
своите колеги и после ще обясняват как уж им защитавали интересите. 
Това е важно да се направи, защото вече чуваме, че се задавала третата 
вълна от Ковид, третата Ковид вълна, която най-вероятно ще ескалира 
около 4-ти април и съответно искаме да направим, така че колегите, които 
работят в здравната система на Варна, да бъдат подкрепени, да усетят поне 
една малка нещастна, жалка, еднократна помощ от 500 лева. Правим 
предложение съответно тази помощ да бъде включена в дневния ред на 
настоящата сесия. Благодаря. 

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

съгласно разпоредбите на нашия Правилник, то следва да включва и 
посочен източник на финансиране. Заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, разбира се. Източници на финансиране има няколко типа. 

Първият, от които е разпоредбата на Европейската комисия, съгласно 
която над 40% от бюджетите на общините и държавите са обект на 
корупционни практики. В тази връзка бюджет в рамките на 580 милиона 
има достатъчно ресурси, които да подкрепят това предложение. Вторият 
тип източник за финансиране на настоящото предложение може да бъде 
чрез намаляване на средствата, например за почистване за боклука на 
Варна, които за пореден път виждаме, че не водят до това градът ни да 
става по-чист. Третият тип източник на финансиране на настоящото 
предложение е чрез намаляване разходите за капиталовата програма, а 
именно – има достатъчно буфери, от които могат да бъдат финансирани 
настоящите 5 милиона, които са нужни за лекарите и медицинските 
специалисти на Варна и, както се казва - има ли желание, има и начини. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Посочихте два източника. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Няма начин това да не се случи, ако вие действително искате да 

финансирате лекарите и медицинските специалисти на Варна. Не искате 
ли, ще намерите достатъчно оправдания. Благодаря.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, благодаря. Посочихте коректно два източника на 

финансиране. Подлагам, ако няма мнения и съображения, предложението 
Ви на гласуване, както го формулирахте Вие. Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 16; против – 5; 
въздържали се – 22; отсъстващи – 8.* 

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

 
За протокола: Бранимир Балачев – „въздържал се“, Станислав 

Иванов – „против“, Венцислав Сивов – „за“, Рюян Ризов – „въздържал се“, 
Велин Стоянов – „въздържал се“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Резултата, колеги. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 17; против – 6; въздържали се –

25; отсъстващи – 3, предложението не се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате ли други предложения? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, г-н председател. Имам само още няколко предложения. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Поредното ни предложение е свързано с… 
 
Стоян ПОПОВ 
Имах заявка за отрицателен вот. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, извинявам се. Колега Георгиев, само молба да изчакате. Стоян 

Попов – отрицателен вот. Извинявам се. Ще Ви дам думата пак. Колега 
Попов, имате думата. 

 
 
 



Стоян ПОПОВ 
Колеги, с огромно желание бихме помогнали на лекарите в тази 

трудна ситуация, но въпросът е откъде ще се вземат парите. 
Предложенията на колегата Георгиев можеше със същия успех да каже да 
изровим от Черно море, от потъналите кораби... Имало някъде 40% 
обявени общо в цяла Европа корупционни практики. Ами това... нищо 
конкретно няма в това предложение. Нищо. Затова гласувах отрицателно. 
Защото е безсмислено предложението на колегата Георгиев, а не 
нежеланието да помогнем на лекарите. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Георгиев, заповядайте за третото Ваше 

предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Бих направил реплика на колегата, като обясня… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Реплика на отрицателен вот не се прави. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да. Ясно. Неразбираемо е как колегата се изправя срещу гуруто… 

на Европейската комисия… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега Георгиев, заповядайте за предложения. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не мога да го разбера това, но той си знае. Разбрах, благодаря. 
Предложението ни е свързано с това, че действително, както спомена 

колегата, не знам кой беше, че не можах да му запомня името, желанието 
ни за борба с корупционните практики е едно от основните направления в 
борбата ни за спасяване на родината ни. В тази връзка за пореден път 
правим предложението за сертифициране на Община Варна по стандарт 
ISO 37 001 – антикорупция, системи за борба с подкупването. Така 
колегата, който се обади преди малко и изяви желание нещо да опита да 
скалъпи като обяснение, ще има възможност да се запознае с реалните 
европейски практики в цивилизованите държави. Ще има възможност да 
научи, че настоящото ISO…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега Георгиев, разбрах предложението. Няма нужда от лирически 

отклонения, така да се изразя. 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама защо лирически отклонения, г-н председател? Важно е да 

обясня. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
…., с които засягате конкретно определени колеги. В момента 

правите процедурно предложение за включване на точка в дневния ред. 
Разбрах предложението. Колеги, имате думата за мнения и съображения по 
процедурното предложение на колегата Георгиев. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-жо Гърдева, заповядайте по процедурата, много моля. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
По процедурата. Колко ще струва това на общината и от къде ще 

дойдат средствата, oт кое перо? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Колега Георгиев, имате ли готовност? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбира се, че имаме. Разбира се, че имаме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Понеже ние сме организация, която се бори за прозрачност на всички 

разходи…. 
 
…………./н.р./ 
От кебапчийницата?  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
От кебапчийницата? Сериозно?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Много моля, да не прекъсвате колегата Георгиев. Заповядайте. 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Показателно е нивото на настоящия съвет. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колега Георгиев, без квалификации. В случая …. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, казват кебапчийницата, Вие не правите забележка 

на тях, правите на мен. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Направих. Направих. Напротив.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
А, добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Помолих да не Ви прекъсват. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Дайте му и забележка. Ама да бъде включена в протокола. А, така.  
В тази връзка ние сме готови да направим запитване до независими 

сертифициращи организации, като разходите за сертифициране възлизат от 
порядъка на 5 до 10 хиляди евро. Това е разход, който е напълно, напълно 
според възможностите на Община Варна. Няма никакъв проблем това да се 
организира. Има ли желание, има начин. Разходът за борба с 
корупционните практики води до ефективност в пъти по-голяма от него. 
Тоест, ефективността, която ще получим, влагайки 5-10 хиляди евро за 
система за борба с корупцията, ще бъде в пъти по-сериозна. И ще успеем 
на направим така, че корупцията да бъде нещо не толкова сериозно в 
настоящата община. И ще успеем да направим имиджа на Варна доста по-
различен спрямо този, който е в момента. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Това беше по същество на предложението. Аз разбрах 

Вашия отговор – благодаря, за което. Няма други мнения и съображения 
по предложението на колегата Георгиев. Подлагам го на гласуване. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 17; против – 6; 

въздържали се – 20; отсъстващи – 8.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, които не са успели да гласуват от колегите. 



За протокола: Станислав Иванов – „въздържал се“, Бранимир 
Балачев – „против“, Рюян Ризов – „въздържал се“, Цончо Ганев – „за“, 
Венцислав Сивов – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателен резултат. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 19; против – 7; въздържали се –

22; отсъстващи – 3, предложението не се приема. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Две думи имам да кажа като отрицателен вот, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателен вот има заявен първо от колегата Стоян Попов. 

Заповядайте, колега Попов. След това, колега Балачев, ще Ви дам 
възможност, ако, разбира се, поддържате. 

 
Стоян ПОПОВ 
Благодаря. Значи, отрицателния вот ще обясня по следния начин. 

Предлагам на колегите от „Възраждане“ първо да си въведат този стандарт 
за борба с корупцията в тяхната си организация, като по-малка и по-просто 
за изпълнение. Да си проследят разходите на обществените пари, каквито 
са партийните субсидии. Като си го въведат, да ни запознаят как е 
протекло, как са си уловили парите, произхода и предназначението, за 
което са изхарчени, и тогава да преценим как ще го приемем в Общината. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще бъда съвсем кратък защо гласувах „против“? Между другото, 

всички тези предложения, които колегата Георгиев прави за включване в 
дневния ред, те вече в четвърта сесия се повтарят едни и същи. Като 
според мен очевидно, понеже знаете резултатът какъв ще бъде, очевидно, 
че са чисто популистки и, за съжаление, съобразно Правилника ние сме 
принудени да минем тази процедура. Конкретно за това. Само искам да 
напомня не само на него, но и на останалите колеги от Общинския съвет, 
че ние не приехме да… в този вид да реализираме тази, както той се 
изразява – модерна, съвременна и т.н. програма за борба с корупцията 
просто защото имахме един много детайлен анализ, направен именно във 
възможността тази програма да работи в нашите условия, и нейното 



становище беше отрицателно. Решихме, че в един по-късен момент 
евентуално ще стартираме процедура относно това доколко, как и ще 
дебатираме тази тема. Така че нека да не слагаме каруцата пред коня. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря и аз. Колега Георгиев, имате ли други предложения за 

включване на точки в дневния ред? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли ми казали колко са на брой първо? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Последното е. Последното. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Правим предложение във връзка с желанието ни в този 

град да се развива и да има спорт, който създава национални състезатели. 
За съжаление, бяхме свидетели на това как поголовно бяха намалени 
средствата за спорта на Варна и в тази връзка правим предложение, което е 
с разход нула лева за общината. И целта е да направим така, че останалите 
объркани хора, които се опитват да създават спорт във Варна, да получат 
поне някаква минимална подкрепа от общината посредством това 
клубовете им да бъдат включени на сайта на Община Варна чрез …в 
секция безплатни тренировки, и всеки клуб, който има желание да се 
включи, да бъде публикуван, като съответно бъде представен спортът и 
постиженията му. Искам да обърна внимание, че специално кметът на 
Варна се изказа в подкрепа на това предложение, обаче явно Вие ни го 
бламирате, та ще припомня изявлението му – при изявено желание от 
страна на определен спортен клуб, предоставящ безплатно обучение, 
дирекция „Спорт“ може да публикува на своя сайт информация за тяхната 
инициатива, както и контактите на своя клуб, на съответния клуб. В тази 
връзка предложението ни е дирекция „Спорт“ и отдел „Връзки с 
обществеността“ да отправят покана чрез медиите към всички спортни 
клубове на Варна, които желаят да подарят на варненци безплатни 
опознавателни тренировки, и информацията да бъде публикувана в 



отделна секция – безплатни тренировки, на сайта sportforall.bg. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Георгиев. Това предложение ще го отправя 

директно писмено, в писмена форма от Ваше име, след заседанието на 
Съвета към администрацията, тъй като за целта не е необходимо нарочно 
решение на Общински съвет, а именно не е в нашите компетенции това 
нещо. Така че аз ще го направя. Хубаво е предложението, резонно е, нали, 
и се ангажирам да отправя искането до съответната администрация – 
дирекция „Спорт“ и Дирекция „Канцелария на кмета“. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да обърна внимание, че няколко пъти го гласуваме, Вие не го 

приемате. Сега в момента не виждам къде е проблемът да го гласуваме 
отново? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е в компетенциите на Съвета, колега. Иначе няма абсолютно 

никаква пречка. Но аз лично се ангажирам, аз лично се ангажирам и ще 
изпратя копие и до Вас на искането, което направим. 

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Балабанов, към това предложение трябва да се прибавят и 

договорите за базите, които сме предоставили. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кои договори визирате, д-р Станев? 
 
Янко СТАНЕВ 
За спортните клубове. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се. Да, добре, приемам. Ще добавим и това нещо в писмото. 

Благодаря Ви. Колеги, следваща заявка за изказване от г-н Мартин Златев 
по дневния ред. Заповядайте, колега Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Искам да се включи точка в дневния ред, която може би неволно сте 

пропуснали, тъй като вече имахме три извънредни сесии, а тази е нормална 
сесия, тоест редовна. А пък в редовната сесия има една точка, която е на 
основание Глава Девета от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет и по-точно – точка 5, в чл. 82, т. 5 се визира дискусията с 
гражданите. Би трябвало да има техническа възможност, измислена 
техническа възможност, гражданите да се включат в тази точка, тъй като 
ние губим връзката именно с тях. Правя предложение точката „Дискусия с 
гражданите“ да бъде включена като последна точка, както е съгласно 
правилника. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. По отношение на това предложение, аз ще 

го подложа на гласуване. Ще Ви отговоря, че такава техническа 
възможност към настоящия момент не съществува. Въпреки това за 
периода, в който сме заседавали дистанционно, да го нарека, чрез 
системата за онлайн гласуване и възможностите, които предлага нашият 
правилник за писмено отправяне на въпроси по електронен път, лично, в 
деловодство и т.н., няма нито едно такова постъпило за вече колко 
месечния период – повече от половин година, поправете ме, ако греша. 
Така че не смятам, че по някакъв начин сме ограничили възможността на 
хората да участват, но технически Ви казвам, че такава възможност към 
настоящия момент нямаме. Няма нито един общински съвет в страната, 
който също така да има такава възможност онлайн да включва граждани и 
не го прави като практика. Подлагам на гласуване предложението на 
Мартин Златев за включване на точка в дневния ред – Дискусия с 
гражданите. Режим на гласуване.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 18; против – 3; 
въздържали се – 23; отсъстващи – 7.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата, които не са успели да гласуват. 

 
За протокола: Станислав Иванов – „въздържал се“, Бранимир 

Балачев – „въздържал се“. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Г-н председател, тъй като не виждам моя глас дали е отчетен като 

положителен, моля да го отразите „за“. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сте гласувала „за“ вече, така че отразен е. Моля за резултата. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 18; против – 3; въздържали се –

25; отсъстващи – 5, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата на колегата Атанасов за отрицателен вот. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Принципно нямам 

нищо против това предложение, което беше направено, но защо 
гласувахме отрицателно с колегата? Въпросът ми е следният – ако бяхме 
го приели, а няма техническа възможност, какво щяхме да направим 
тогава? Затова искам да обясня, че принципно не сме против, но след като 
технически не е възможно, ако бяхме го приели какъв, то е нонсенс това 
решение на Общински съвет. Благодаря.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Знам, че нямам право на реплика, но все пак да кажа цял ден…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, не. Колега, нямате право на реплика. Няма да отговаряте в 

момента по процедурата. Има думата госпожа Стела Николова за 
предложение по дневния ред. Г-жо Николова, имате думата.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н Балабанов. Ще запазя за по-нататък изказването си. 

Засега се отказвам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямате предложения по дневния ред, да разбирам? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, благодаря Ви.  
Няма други постъпили заявки, колеги, за включване в дневния ред. 

Подлагам го на гласуване в цялост, ведно с направеното изменение по мое 
предложение в началото на заседанието.  

А, д-р Митковски. Д-р Митковски, предложение ли? 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. Искам един въпрос към Вас. Предполагам, че сте получили…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, Вие вече имахте думата по предложенията за включване в 

дневния ред. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Момент. Нещо друго искам да Ви питам. Получихте, предполагам, 

нашето предложение от групата на „Демократична България“ за 
присъствено… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разглеждаме дневния ред, колега. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре. Надявам се, че поне трябваше да отговорите защо не… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Митковски, повтарям, че разглеждаме дневния ред в 

момента, а не формата на заседанието. Ще Ви отговоря, нямам нищо 
против…… Ще Ви дам възможност. Режим на гласуване на дневния ред в 
цялост. 

 
 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 
 
1. Питания и отговори на питания. 

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

стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.”. 
(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 304-

9(6)/13,14.07.2020 г. и № 304-9-1(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – 
Варна. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2021 г.“ 

 



4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 
бюджет” относно: 

(1) – промени в структурата на „Звено за услуги в домашна среда“ 
към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 

(2) – приемане бюджета на Община Варна за 2021 г. по приходи и 
разходи и приложенията към него, в това число: 

– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на 
Театрално-музикален продуцентски център – Варна. 

– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на 
Държавен куклен театър - Варна. 

– отпускане на финансови средства на Баскетболен клуб „Тича“. 
 –  отпускане на финансови средства за профилактична програма 

„Комплексно пост – ковид проследяване“ на „Диагностично - 
консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

 – изравняване на стандартите за държавна делегирана дейност и 
местна дейност, считано от 01.04.2021 г. 

 – отпускане на финансови средства на Варненска асоциация на 
ресторантьори и хотелиери за изложение „Туризъм – експо дестинация 
Варна 2021 и туристическа конференция „Варна – 100 години курортен 
град“ 2021. 

 – отпускане на финансови средства на медии за медийни проекти. 
(3) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(4) – промяна на решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-

5(28)/21.03.2018 г., на Общински съвет – Варна, променени с решение № 
156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.  

(5) – промяна на решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – даване на съгласие за отпускане на целеви субсидии за 
изготвяне на технически проекти, във връзка с изпълнение на Национална 
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

(7) – изменение и допълнение на т. 9.14 „Цени за ползване на 
Рибарско пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

(8) – изменение и допълнение на приложение № 1 и Приложение № 2 
към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна. 

(9) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 

(10) – изменение и допълнение на чл. 56 от Наредбата на Общински 
съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 



(11) – изменение и допълнение на решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. 
на Общински съвет – Варна. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 

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

(1) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6: 
„Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от 
пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет № 
1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна 
грижа+“. 
 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 
духовно развитие” относно: 

(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура”. 

(2) – именуване на улица, находяща се в Западна промишлена зона, 
район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 

(3) – именуване на улица, находяща се в с. Звездица, община Варна. 
 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура и 
градоустройство” относно: 

(1) – отмяна на Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г., № 1405-8-
1(35)/05.10.2018 г., № 487-6(10)/16.12.2020 г., № 487-6-1(10)/16.12.2020 г. 
на Общински съвет – Варна и поправка на очевидна фактическа грешка в 
Решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)/31.01.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 
 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност” относно: 

(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията. 
 

9. Упълномощаване на представителя на Община Варна във 
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД да участва в насрочени 
през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи събрания на 
съдружниците на дружеството.  
 



10. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 
в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - 
Варна“ ООД, насрочено на 11.03.2021 г. 
 

11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 
в редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 
Варна, насрочено на 10.03.2021 г. 
 

12. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 
Варна. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 38; против – 4; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 5.* 

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

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Станислав Иванов – „за“, 

Николай Евтимов – „за“, Рюян Ризов – „за“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати. 

 
Окончателни резултати от гласуването: за – 42; против – 4; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, позволявам си сега да отговоря на Вашия въпрос, 

след като приключи процедурата по гласуването. Присъствена сесия към 
настоящия момент, съгласно разпоредбите на новата заповед, нямаше как 
да бъде свикана, предвид факта, че Вие сам знаете вътре, че е посочено, 
има определени изисквания по отношение на помещението, а зала 
„Пленарна“ не отговаря на тях, а именно проветряване на помещението 
през определен период от време. По тази причина заседанието бе 
насрочено като онлайн или дистанционно такова. Това по отношение на 
Вашето искане и въпроса, който поставихте към мен преди малко.  

Колеги, преминаваме към разглеждане на точка първа от дневния ред 
„Питания и отговори на питания“.  
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за поставяне на въпроси. Първа заявка за изказване от 

д-р Ивайло Митковски. Имате думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Балабанов, извинявайте, но моето изказване беше към Вашето 

обяснение, не като въпроси и отговори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Това означава ли, че оттук нататък ние няма да извършваме 

присъствени сесии или ще се търси помещение, което отговаря на 
изискванията на промените в наредбата. И още нещо, споменахте, че 
нямало граждани, които да искат да влязат. Може би ако излезете на 
терасата си ще видите че има достатъчно граждани, които искат да влязат 
на сесия на съвета. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, не съм казал, че няма граждани, които да искат да 

влязат, а казах че няма отправени писмени искания и въпроси, или под 
каквато и да е форма по отношение на нашите заседания от страна на 
граждани. Това по отношение на последното. По отношение на първото, 
което казахте, както знаете заповедта бе издадена и публикувана в петък, в 
деня, в който свикахме заседанието на съвета. В случай, че разпоредбите се 
запазят в тази форма на заповедта, разбира се, че ще търсим подходящо 
помещение, в което да проведем нашето заседание в присъствена форма 
при стриктно спазване разпоредбите на заповедта на министъра на 
здравеопазването. Така. Това по отношение на въпроса към мен.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, само една реплика. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не, няма реплика. Тука си позволих само да отговоря на въпроса 

на д-р Митковски. Реплики  по отношение на въпрос правилника не 
допуска. Колегата Христо Боев поиска думата за питане.  

 
Стела НИКОЛОВА 
Публикувана е на 26.02. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последната заповед вижте кога е публикувана. Христо Боев има 

думата за питания. 
 
Христо БОЕВ 
Благодаря. Г-н Председател, уважаеми колеги, първото ми питане е в 

следствие на сигнали, които са достигнали до мен в качеството ми на 
съветник, отправени както от мои колеги – адвокати, така и от граждани на 
Варна. Става въпрос за следното, колеги. Всички знаем, че при не 
заплащане в определен срок на публичните задължения към Община Варна 
е възможно, а и най-често се минава към процедура по принудително 
събиране, като дългът се дава за събиране на съдебен изпълнител. В някои 
случаи може да бъде и частен. Какво се случва след като човекът, който 
дължи суми към Община Варна, изплати цялото си задължение на частния 
съдебен изпълнител. Той заплаща задължението към Община Варна със 
съответните лихви, както и таксите към частния съдебен изпълнител. 
Обикновено на следващия ден частния съдебен изпълнител превежда 
сумата към Община Варна и след два или три дни Община Варна 
осчетоводява това плащане. Големият проблем, уважаеми колеги, е че през 
този период, периода от момента на заплащане на задължението, повтарям 
на цялото задължение, задължението по главницата, по лихвите, както и 
разноските към частните съдебни изпълнители до момента на 
осчетоводяването на тази корекция от счетоводството на Община Варна 
продължават да текат лихви. Г-н Председател, обръщам се й към Вас. Вие 
сте подготвен юрист. Предполагам всички си даваме сметка, че това 
предполага едно лавинообразно покачване на делата на конвекционните 
искове към Община Варна с основание чл. 55 и следващите. Някой ще 
каже, тук става въпрос за стотинки или за левчета. Да, зависи от сумата, но 
всички знаем че при завеждане на такъв иск като се калкулират към него 
адвокатския хонорар, съдебно-деловодните разноски и после разходите по 
изпълнение стотинките или левчетата стават четири цифрено число. На 
второ място, но не и по значение, е разочарованието, огорчението на 
нашите съграждани, които изпълнявайки задължението си, макар и не в 
срок, но в целия му обем, разбират някой път и след години, че 
продължават да дължат лихви върху задължение, което е отдавна платено. 



Смятам, че не може софтуера да бъде оправдание за един такъв тип 
поведение на общинската администрация и това следва да се коригира. 
Второто ми питане, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, е свързан 
със следното. Съгласно наредбата за финансовото подпомагане на 
проявите по Програма „Спорт“ и по Програма „Социален туризъм“ в 
Община Варна всяка година до 31.10 заинтересованите субекти внасят 
предложенията си за финансово подпомагане през следващата календарна 
година. Съгласно чл. 11 и чл. 12 от цитираната от мен наредба комисия от 
5 члена, назначена със заповед на Кмета на Община Варна излиза със 
становище за включване на предложенията в програма „Спорт“, 
респективно „Социален туризъм“ и предлага размер на финансово 
подпомагане. Питането ми е по какви критерии става оценяването на 
кандидатите и какви критерии се използват  за определяне на размера на 
финансовото подпомагане от комисията. Не видях такива норми в 
наредбата, докато в друг подобен подзаконов нормативен акт, а именно 
наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове в Община 
Варна такива критерии за оценка има предвидени в разпоредбите на глава 
четвърта. Това са чл. от 12 до 15. И конкретно къде можем ние 
съветниците да се запознаем със съдържанието на протокола по чл. 13 от 
цитираната от мен наредба от края на миналата година, респективно с 
взетите от комисията решения. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Боев, за коректно поставените въпроси. Има 

думата г-жа Стела Николова. Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н Председател. Аз първо искам да попитам нали тази 

сесия не се води извънредна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Защото нямам отговор на предишно мое питане, отправено на 

сесията на 16.12 към г-н Портних. Не съм получила отговор на това свое 
питане. Сега ще го задам отново. Г-н Портних ще уважи ли предложението 
на „Демократична България“ да внесе предложение в Общинския съвет във 
връзка със забрана по чл. 48, ал. 12 от Закона за устройство на територията 
за ограждане на зелени площи, отредени за зелени площи в м-ст 
„Салтанат“ парцели. Имам още няколко въпроса, ако позволите.  

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да имате още един да отправите. Заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Аз ще бъда кратка. Въпросът ми е какво направи общинска 

администрация по така констатираното незаконно строителство в парцела 
на фамилия Марешки в м-ст „Салтанат“. Какви мерки за взети, какво се е 
случило, защото там също нямам обещания отговор по въпроса какво се е 
предприело относно така категоризирания незаконен строеж на фамилията 
на г-н Марешки като подпорна стена или навес, което е смешно при 
положение, че г-н Марешки си е вдигнал 217 кв. м. постройка и отделно си 
е направил още половин етаж върху къщата. И само конкретно питане, тъй 
като хората от ул. „Ружа“ от 2015 г. подават сигнали и желаят улицата им 
да бъде асфалтирана, тя изглежда като на снимка от Сирия и искат да знаят 
кога конкретно Община Варна ще се заеме с асфалтирането на тяхната 
улица при положение, че те коректно си плащат данъците като за хора, 
които живеят в един от реномираните квартали на Варна – Цветния 
квартал. Благодаря. 

 
Тодор БАЛБАНОВ 
Благодаря на г-жа Николова. Има думата г-н Цончо Ганев за 

питания. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Добър ден. Имам следните два въпроса към г-н Портних. Между 

другото надявам се да е тук, а не само да му е включен сигнала, че 
присъства, тъй като получавам отговори на мои питания постоянно, които 
са подписани от друг заместник негов, който по никакъв начин аз не съм 
убеден, че той въобще е запознат какво става в града. Затова много ще се 
радвам ако вземе някакво участие и каже нещо, най-малкото ще се убедим, 
че е реално и този момент е тук, питанията ми са две и са следните. Г-н 
Портних, осем години сте кмет на Варна. Осем години не изпълнявате 
уличната регулация, която се намира в м-ст „Младост“, приета е и 
предстои в момента да изтече нейната давност. Осем години пълно 
безхаберие и отношение към гражданите на Варна, които живеят там и 
нямат най-елементарни условия, които би трябвало да получават. Осем 
години вашата администрация не прави абсолютно нищо. Районната 
администрация не прави абсолютно нищо и се оправдава с голяма община. 
Осем години безхаберието взема своя връх, тъй като в момента ще изтече 
давността на въпросната улична регулация и ще се пристъпи евентуално 
към нова и колко години ще минат още докато се започне изграждане на 
каквото и да било, никой не знае. Защо това нещо се позволява и защо не 
се изпълнява. Дори и в момента на колосалния дълг, който искате да 



изтеглите и вкарвате и предстои в момента да бъде одобрен от коалицията, 
която управлява града, а именно ГЕРБ, ДПС и ВМРО. 38 500 000 лв. ще 
минат за облагородяване на квартали и подобряване на инфраструктура, а 
това нещо отново не е заложено. Години наред това нещо, тези граждани, 
които живеят там вие имате ли ги за граждани на Варна или по никакъв 
начин не обръщате внимание на това, което имат те като нужди, тъй като 
те са данъкоплатци. Вторият ми въпрос, г-н Портних, предстои да 
разгледаме бюджета, който сте предложили за тази година. Приоритетите в 
този бюджет са меко казано странни за мен и това което предстои да 
гласуват мнозинството и да одобрят приоритет е да се дадат и отпуснат 
средства на калпак на частни медии, на частни медии подчертавам, които 
да хвалят по всякакъв начин вашето управление и работата на 
мнозинството в Общински съвет. Но по никакъв начин това не отговаря на 
обществените нужди. В същия момент вашият бюджет и вашето 
мнозинство в момента отхвърля финансирането на масовия спорт, а 
именно на нашите деца, където спортуват да получат подкрепа клубовете. 
По никакъв начин това не може да се приеме за нормално. По никакъв 
начин не може, когато Варна кандидатства, печели „Младежка столица“ в 
следващия момент да бъде смазан детския и юношеския спорт. Не 
професионалния, а детския спорт по никакъв начин да не получи подкрепа. 
Защо това са ви приоритетите, г-н Портних? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колегата Георги Георгиев има думата.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря, г-н Председател. Въпросите ми са както следва. 

Първият ми въпрос е свързан с това, г-н Портних, кога ще бъде задвижена 
процедурата и защо тя се бави – процедурата за побратимяване на Варна с 
Тулча, Лозенград, Хайфа и Степанакерт. Има взето решение на комисия по 
европейски въпроси и международни дейности. На тази комисия 
единодушно всички ние, съветниците, които сме нейни членове взехме 
това решение и вече искам да обърна внимание, че става въпрос за 2020 г. 
Вече сме март 2021 г. и не получаваме никаква информация за това, което 
се случва по тази тема и във връзка с това предложение. Вторият ми 
въпрос е свързан с това, г-н Портних, защо вашето мнозинство отхвърля 
развитието на здравеопазването във Варна. Последната комисия по 
финанси видяхме как освен, че беше отхвърлена помощта от 500 лв. 
еднократна помощ за медицинските специалисти и лекарите на Варна, по 
същия начин беше отхвърлено и финансирането на компютърни 
томографи, както и роботизирана медицинска екипировка, която да 
подобри и поне да вкара в цивилизовани норми техниката, която се 
използва в здравеопазването на Варна. По данни, пак ще кажа, на 



европейската комисия за да достигне Варна нивото на здравеопазване и 
България като цяло нивото на здравеопазване в първите пет държави в 
Европа с този темп на развитие ще ни трябват 50 години. Трябва ли да 
чакаме още време и докога ще губим време и докога здравеопазването ще 
бъде не просто не приоритет, а ще бъде забутано някъде в ъгъла след 
купените медии, след купените гласове и други подобни. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, вторият въпрос бе отправен към колективен орган, 

а именно към общинските съветници гласували на заседание на комисия, 
така че няма да бъде отговорено на него. Колега Костадинов, имате думата.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Здравейте, г-н Председател. Моят въпрос е към естествено кмета на 

града Иван Портних. Искам да разбера от времето, в което е стъпил в 
третия си пореден мандат колко време е бил на работа, колко време е бил в 
командировъчни, колко време е бил в отпуск, колко време е бил в 
болничен. Миналата година съм задавал някъде около 15 въпроса. На нито 
един от тези въпроси той не отговори нито устно, нито писмено. 
Получаваме, разбира се, в продължение да кажем на 2-3 месеца по-късно 
със закъснение отговори от Канцеларията на Кмета, които никога не са 
подписани от него. Всъщност може би имаше един, който беше подписан 
от него, но трябва да проверя. Дори и да е така, това е по-скоро 
изключение, което потвърждава правилото. Последният въпрос, който 
беше зададен или по-скоро предпоследния въпрос, който беше зададен 
преди малко от колегата Цончо Ганев, всъщност с него коментирахме, това 
че на него въпрос от миналата сесия е отговорено пак със закъснение от 2 
месеца чак на 23.02 и то отново не от самия Портних. Тъй като виждаме, че 
в момента Портних или по-скоро профилът на Портних присъства на 
сесията, аз искам да разбера първо дали това лице в момента е тук реално, 
защото смятам, че е изключително обидно, всеки един от нас е тук, 
всъщност имаме само един, който отсъства. Правим го редовно, нито един 
от нас не бяга от задълженията си. Изключително обидно е и унизително за 
нас като общински съветници пък и за гражданите на града, които  
момента наблюдават и слушат тази сесия, лицето което изпълнява 
длъжността кмет да не бъде на своя пост. На следващо място искам да 
отбележа, че „Възраждане“ като една изключително жестоко одитирана 
организация, преди малко имаше коментар от страна на един от 
общинските съветници, чието име не запомних, пък и нямам намерение да 
помня, мисля че беше от управляващото мнозинство от ГЕРБ, ДПС и 
ВМРО, че видите ли „Възраждане“ трябвало да се обърне назад по 
отношение на своята собствена прозрачност. „Възраждане“ е най-
одитираната организация в България със 7 одита от Сметната палата. 



Междувременно ние проверихме, оказа се че ГЕРБ няма нито един одит 
през последните 3 години и половина, всъщност за 4 години. Така че ние 
сме много сериозно притеснени как се харчат парите на субсидията, 
държавните пари, които са 40 милиона за партия ГЕРБ и в тази връзка…… 
Настоявам да получа отговор на въпроса за това колко време Иван 
Портних е бил на работа реално последния си мандат. Няма да връщаме по 
– назад лентата, от началото на този мандат ноември 2019 г. до сега и 
държа да получа отговор на този въпрос сега, защото когато преди сесиите 
бяха все пак присъствени и Портних присъстваше поне можехме да го 
видим, макар и рядко. От време на време той се появяваше. Разбира се не 
говореше, появяваше се за няколко минути. Сега дори и това вече не 
можем да видим. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Костадинов, ще дам възможност за отговор след малко. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Искам да знам и да получа отговор сега от него, не от Вас, г-н 

Председател. Към Вас забележки нямам. Вие сте изключително отговорен, 
давате думата на всеки, нещо което не можем да отречем по никакъв 
повод.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колегата Влаев има думата.  
 
Руслан ВЛАЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, моето питане е към 

Кмета на Община Варна г-н Портних. На 04.12.2020 г. входирахме питане 
от името на групата с рег. № РД20023389, касаещо културно-
историческото наследство на града ни с няколко въпроса. Сега ще прочета 
и въпросите. Защо е замразено реализирането на проекта, чрез който се 
предвижда модерно атрактивно представяне на крепостната стена на ул. 
„Цар Симеон I“. Кога се предвижда да бъдат финализирани предвидените 
дейности? Какви са предвижданията на администрацията за 
мероприятията, които ще допринесат за атрактивната презентация на 
епископската базилика на ул. „Цар Калоян“ и в какви срокове? 
Варненската общественост ежегодно получава уверение, че уникалните 
артефакти на манастира „Караач теке“ ще бъдат грижливо съхранени и 
модерно представени на гражданите и туристи, а  до момента липсва 
реализация на поетите ангажименти. Работи ли се в посока формиране на 
цялостна концепция относно реставрацията, консервацията и 
презентацията на това археологическо съкровище. Към настоящия момент 
нямам получен отговор. Това са вече реално 3 месеца. Каква е причината 



за това, работи ли се по тези поставени въпроси и кога ще получа отговора. 
Това ми е моето питане. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Влаев. Няма други заявки за питания, така че 

давам думата на г-н Портних, който виждаме, че е на линия. Заповядайте     
г-н Портних. 

 
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, явно е, че този микрофон, тази трибуна по-скоро на 
общинския съвет отново се ползва за предизборни цели и внушения, но 
днес всъщност е един изключително важен ден за Варна и днес е денят, в 
който Общинският съвет трябва да одобри бюджета, с който Варна ще 
продължи своето развитие и през 2021 г. Ако ми позволите съвсем 
накратко искам да напомня, че за изминалата година на два пъти 
кредитният рейтинг на общината беше потвърден. Защо два пъти, защото в 
условията на кризата с корона вируса естествено кредитната агенция 
направи второ обследване с оглед негативните последици в глобален 
мащаб от пандемията. И всъщност отново потвърди изключително добрата 
финансова стабилност и кондиция на общината, която сме постигнали 
всички заедно. Това ни дава основание да вярваме, че въпреки кризата така 
както и през 2020 г., всъщност продължихме да изпълняваме нашите 
основни задачи и приоритети, каквито заложихме в бюджета за 2020 г. И 
смятам, че въпреки, пак подчертавам, непредвидените въобще 
обстоятелства, успяхме да изпълним тази програма в изключително 
значима степен. Дори я надхвърлихме в действителност. Бюджетът, който 
ще бъде разгледан днес от общинския съвет всъщност има ясни 
приоритети. В него, в комбинация разбира се и с други възможности, 
каквито са европейските проекти и програми, националните програми, 
които се отварят, във всяка една от сферите на социално-икономическия 
живот всъщност има заложено увеличение на средствата. Визирам 
социални дейности, образование, здравеопазване, спорт, култура, така че 
това е единия аспект. Другият аспект е, че днес трябва да бъде приет 
бюджет, който ще даде възможност за една радикална бих казал крачка 
напред по отношение на облагородяването на междублоковите 
пространства в обхвата на целия град, визирам този ангажимент, който сме 
поели наред с големите инфраструктурни проекти, които реализираме, 
всъщност целта ни е във всеки един район на града, във всяко едно 
междублоково пространство хората да получат една нормална, съвременна 
градска среда, така че вярвам, тоест не вярвам, това всъщност засяга 
наистина стотици хиляди наши съграждани и това е една изключително 



голяма стъпка тези наши съграждани да видят една положителна промяна 
на инфраструктурата на малките улици, паркоместата, зелените площи, 
зоните за отдих, нови детски площадки, нови спортни площадки именно 
пред своя блок, своя вход и пред своите домове. Така че аз ще спра дотук, 
защото не искам да забавям работата на съвета, но вярвам че в днешния 
ден или да кажем в рамките на тази сесия всъщност съвета ще подкрепи и 
ще излезе с решение за приемане на бюджета, което ще ни даде 
възможност наистина да продължим уверено напред и да можем това 
развитие, което демонстрираме в последните години не само да го запазим, 
а и да го продължим. Така че пожелавам на всички вас отговорна и 
успешна работа днес. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Портних. Преминаваме към точка втора от дневния 

ред: Предложения за решения от постоянна комисия „Собственост и 
стопанство“. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Председател, имаме реплика към Портних. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика няма как да имате в темата с питанията и отговорите на 

питания, колега.  
 



ІI. 

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

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.”. 
(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 304-

9(6)/13,14.07.2020 г. и № 304-9-1(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – 
Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Първа подточка е приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.”. Колеги, 
имате думата за мнения и съображения. Г-н Петко Бойновски е тук, който 
е готов в случай, че има въпроси да отговаря на тях. Имате думата, колеги. 
Г-н Ганев, подали сте заявка за реплика. Това е от преди малко, 
предполагам. Колега Ангелова, имате думата.  

 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря Ви, г-н председател. Относно програмата за  управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост, от името на „Демократична 
България“ заявяваме категоричното си несъгласие относно предложенията 
за разпореждане с над 100 броя поземлени имоти. Също така изразяваме 
несъгласието си, че за пореден път нашето предложение, което бяхме 
входирали и днес отново нашият председател на група, подложи като 
искане за точка в дневния ред – за морската градина, беше отхвърлено. 
Предложението на „Демократична България“ е Община Варна да придобие 
незастроени и частни имоти на територията на Морска градина и такъв 
проект за решение внесохме в Общинския съвет. Това е дадено като 
възможност в Закона за общинската особеност, но по никакъв начин не се 
прилага. Не виждаме никаква логика Община Варна да извършва 
разпоредителни сделки с толкова голям брой недвижими имоти, които да 
способстват отново за презастрояването на града.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Ангелова за изказаната позиция. Колега 

Ганев, заповядайте имате думата. 
 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
От групата на „Възраждане“ искам да изкажа нашето становище, че 

това разпродаване на имуществото на Община Варна трябва  най-после да 
спре. Докога ще разпродаваме недвижимото имущество на Варна? Какво 
ще остане след нас и на нашите деца при положение, че продължава това 
съсипване и по никакъв начин нищо не се инвестира за следващите 
поколения. Няма как да се съгласим с това, което се предлага, което най-
вероятно мнозинството ще си гласува и ще си приеме. Ние от 
„Възраждане“ сме категорично против цялото това безумие и призоваваме 
за поне частично визионерско мислене и да погледнем малко напред, а не 
само да си гледаме днес и утре, за всичко това, което искате да 
реализирате, евентуално, затова ние сме категорично против така 
направените предложения. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Ганев. Колега Атанасов, имате думата.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, приветствам това, че 

програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 
влезе в цялост в момента. Ще помоля единствено администрацията да бъде 
по-експедитивна по отношение на оценките, за да могат хората, които са 
си подали заявленията, /и става въпрос за ликвидация на съсобственост, 
където има по 4, по 12, по 15 квадрата/, да бъде изпълнена в цялост и 
възможно най-бързо, за да могат хората да реализират намеренията си по 
отношение дали ще са инвестиционни или чисто прекратяване на 
съсобствеността си. Така че единствената ми молба е администрацията 
възможно най-бързо да пусне новите оценки и това нещо да стане факт в 
следващите един-два месеца. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Атанасов. Не виждам някакви други заявки за 

изказвания, поради което подлагам на гласуване предложението за 
Годишна програма. Стела Николова, искате думата ли, колега? 

 
Стела НИКОЛОВА 
Да, ако може г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, въпреки че колегата Ангелова изрази от името на 

вашата група позиция и аз го възприех като позиция на вашата група. 
 
 



Стела НИКОЛОВА 
Аз имам конкретен въпрос и заради това се включих. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Тъй като г-н Бойновски присъства, бих искала да разбера какви са 

плановете на общинската администрация за два парцела, които са в 
програмата за придобиване от Община Варна, а конкретно в м. „Салтанат“, 
два парцела по 1750 кв.м., собственост на юридическо лице, мисля. Т.като 
мисля единият е съществуващ паркинг, другият до него вероятно пак 
същото ли ще става? Просто да сме наясно какви са плановете. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Давам думата на колегата Бойновски, който да даде 

кратко разяснение по темата. Заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи, двата обекта, които са в м. „Салтанат“ имаше водени 

разговори по отношение увеличаване пространството за паркиране при 
подходите за Морската градина. Към настоящия момент те са в Годишната 
програма, но не са обременени с тежести в бюджета по отношение на 
придобиване, т.като нямаме генерален план за реализация на тези 
паркоместа, там. Когато вече имаме готова, по отношение на 
проектирането, тогава ще се престъпи към преговори и евентуално 
реализиране на сделките, но към настоящия момент с оглед на това, че има 
подадено заявление, те затова фигурират и в Годишната програма за 
разпореждане и управление, като сума в раздела, за евентуално 
придобиване от страна на Общината във връзка с реализиране на 
инвестиционни мероприятия.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Бойновски. Така или иначе, както разбрахте, 

става въпрос за … те са включени като такива с пожелателен характер, 
няма заложени средства и най-важното е, че те ще бъдат предмет на 
обсъждане в случай, че се престъпи, евентуално към такива процедури, те 
ще бъдат обсъдени отново, от нас като общински съвет.  

Режим на гласуване. Няма други заявки за изказвания.  
 
 
 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

504-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД21000572ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2021 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 27; против – 8; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 12.* 

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

 
За протокола: Цончо Ганев – „против“, Станислав Иванов – „за“, 

Светлозар Чорбаджиев – „за“, Красен Иванов – „за“, Христо Атанасов – 
„за“. 
 

Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балабанов, отразихте ли моето гласуване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, вашето е „против“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н председател, Христо Атанасов – отразихте ли моето гласуване? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Христо Атанасов, отразих. Колегите след Христо Атанасов не чухме.  
 
Николай ЕВТИМОВ 
Николай Евтимов – „за“. А, да аз съм отразен, извинявайте.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сте отразен, да. Моля за окончателния резултат.  
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 31; против – 9; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 



Мария ТОДОРОВА 
Г-н председател, във връзка с технически проблем с моя таблет, 

ползвам връзката на колегата…., моля да ми отчетете гласа – „против“. 
Чува ли се…? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чух Ви, да. Мария Тодорова за протокола – „против“.  
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 31; против – 10; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 6, предложението се приема.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към подточка (2) – поправка на очевидна фактическа 

грешка в решения № 304-9(6)/13,14.07.2020 г. и № 304-9-1(6)/13,14.07.2020 
г. на Общински съвет – Варна. Имате думата. Колеги, по втора точка имате 
думата.  

 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Г-н Балабанов, да гласуваме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване.  
 
505-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Петко 
Бойновски – директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № РД20005454ВН-007ВН/26.01.2021 г., 
Общински съвет – Варна поправя очевидна фактическа грешка в свои 
решения № 304-9(6)/13,14.07.2020 г. и 304-9-1(6)/13,14.07.2020 г., както 
следва: 

текста: „идентификатор 10135.536.598“  
да се чете: „идентификатор 10135.536.1104 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. петстотин тридесет и шест. хиляда сто и четири)“;  
като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 



Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица“ с част от недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, Приморски парк, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.1104 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. петстотин тридесет и шест. хиляда сто и 
четири), предмет на Акт на държавна собственост № 8703/25.06.2014 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, в изпълнение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 
Община Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 
управление от Държавата, част от имот – частна държавна собственост, 
представляващ 2 605 (две хиляди шестстотин и пет) кв. м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.536.1104 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. петстотин тридесет и шест. хиляда сто и четири), целият с площ от 
7 112 (седем хиляди сто и дванадесет) кв. м. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагането на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на по-
горе описания недвижим имот в полза на Община Варна, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.“ 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 36; против – 0; 
въздържали се – 8; отсъстващи – 7.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 

 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Христо Атанасов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Преминаваме към трета точка от дневния ред. 

  



III. 
 

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

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2021 г.“ 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения.  
Няма постъпили заявки. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
506-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
приема „Годишен план за приватизация за 2021 г.”, съгласно 
приложение. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 36; против – 5; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 6.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 

 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Мария Тодорова – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 37; против – 6; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – промени в структурата на „Звено за услуги в домашна среда“ 

към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 
(2) – приемане бюджета на Община Варна за 2021 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него, в това число: 
– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на 

Театрално-музикален продуцентски център – Варна. 
– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на 

Държавен куклен театър - Варна. 
– отпускане на финансови средства на Баскетболен клуб „Тича“. 

 – отпускане на финансови средства за профилактична програма 
„Комплексно пост – ковид проследяване“ на „Диагностично - 
консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

 – изравняване на стандартите за държавна делегирана дейност и 
местна дейност, считано от01.04.2021 г. 

 – отпускане на финансови средства на Варненска асоциация на 
ресторантьори и хотелиери за изложение „Туризъм – експо дестинация 
Варна 2021 и туристическа конференция „Варна – 100 години курортен 
град“ 2021. 

 – отпускане на финансови средства на медии за медийни проекти. 
(3) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(4) – промяна на решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-

5(28)/21.03.2018 г., на Общински съвет – Варна, променени с решение № 
156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.  

(5) – промяна на решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г. на Общински 
съвет – Варна. 

 (6) – даване на съгласие за отпускане на целеви субсидии за 
изготвяне на технически проекти, във връзка с изпълнение на Национална 
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

(7) – изменение и допълнение на т. 9.14 „Цени за ползване на 
Рибарско пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за 
определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

(8) – изменение и допълнение на приложение № 1 и Приложение № 2 
към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна. 

(9) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 



(10) – изменение и допълнение на чл. 56 от Наредбата на Общински 
съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 

(11) – изменение и допълнение на решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. 
на Общински съвет – Варна. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение за решение относно промени в структурата на „Звено 

за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 
Имате думата. Това го приехме процедурно да мине като първа подточка. 
Колега Балачев, имате думата по първата подточка за промени в 
структурата на домашния социален патронаж, предполагам. Колега 
Балачев, поддържате ли заявката за изказване? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ало… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, имате думата по домашния социален патронаж. 
Явно колегата Балачев има технически проблем. Няма други 

постъпили заявки за изказвания. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

507-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за социалните услуги, чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалните услуги и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21003665ВН/23.02.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Да се закрият от 01.04.2021 г. 32 щатни бройки към „Звено за 
услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж, 
второстепенен разпоредител с бюджет, както следва: 30 щатни бройки – 
длъжност домашен помощник, 0.5 щатни бройки – счетоводител, 0.5 
щатни бройки – служител „Човешки ресурси“, 0.5 щатни бройки – 
сътрудник „Социални дейности“, 0.5 щатни бройки – касиер. 

2. За администриране и управление на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност от „Звено за 
услуги в домашна среда“ към второстепенния разпоредител с бюджет 
„Домашен социален патронаж“, считано 01.04.2021г. да се разкрият 



следните длъжности:  
– социален работник – 4 щатни бройки, счетоводител – 1 щатна 

бройка, специалист ТРЗ – 1 щатна бройка, специалист „Човешки ресурси" 
– 1 щатна бройка, технически сътрудник – 1 щатна бройка; 

 – 240 длъжности „асистент“ – (извън щатни). 
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 разкриване на новата 
социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 41; против – 4; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, който не е успял да гласува от колегите. 

 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Даниел Николов – „за“, 

Йорданка Павлова – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 44; против – 4; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща подточка относно приемане на бюджета 

на Община Варна за 2021 г. по приходи, разходи и приложенията към него, 
които имате изпратени като проекти за решения всички. Като отделно ще 
подложим на гласуване останалите по отношение на субсидиите – горива, 
баскетбол и т.н., които сме гласували на комисия по финанси и бюджет. 
Първата заявка за изказване е от колегата Димитър Чутурков. Имате 
думата, колега. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н Балабанов, и аз искам да се изкажа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви дам възможност. Първата заявка е на Димитър Чутурков. 
 
 



Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, на финала сме на приемането на 

приемането на бюджета на Община Варна за 2021 г. През тази година 
общият бюджет на разходите достига 556 млн. 700 хил. лв. Това несъмнено 
дава по-големи възможности за развитието на нашия град, но от него 
произтичат и по-големи отговорности за Общинския съвет. 

Азбучна истина е, че при всяко планиране важна роля играе анализът 
на резултатите от предходния период. Това според нас, е основна 
предпоставка за познаване на процесите и тенденциите в развитието на 
града. За съжаление този подход не се използва от управляващите от ГЕРБ 
и с това се нарушава логиката на планирането и превръщането му в 
непрекъсваем процес. Известно е, че бюджетът не е застинал и при 
необходимите условия Общинският съвет е този, който може да го 
актуализира. Считаме за слабост, че въпреки настояванията такава 
актуализация не беше направена. При условията на Ковид кризата беше 
редно, Общинският съвет да прецени от какво се отказваме и къде 
извънредно трябва да насочим усилията си. Неслучайно през миналата 
година, София актуализира бюджета си 2 пъти, а Пловдив – веднъж. Както 
се вижда, това не е само наше политическо искане, а 
широкоразпространена практика. Това, което ни притеснява в приходната 
част на бюджета е събираемостта на просрочените вземания от 13,5 млн. 
лв. и нарастване  задлъжнялостта на Общината, тъй като заемите към 
банки нарастват от 37 на 82,5 млн. лв. Драстично се влошава 
икономическото състояние на общинските дружества и предприятия, което 
е довело до тяхното нулево участие при формирането на бюджета. 

 Уважаеми госпожи и господа, бюджетът е концентриран израз на 
политиката на управляващото мнозинство. Анализът на разходите по 
функции на бюджета на общината за 2021г. и сравняването му с бюджета 
на 2020 г. показва, че относителният дял на основна функция 
„Образование“ намалява от 40% на 38%, а на „Здравеопазване“ – от 6% на 
5,4%. В действителност, в абсолютни стойности бюджетът за тях нараства, 
но мнението на експертите е, че това се дължи на бюджета за делегирани 
от държавата дейности, които покриват нарасналите заплати, а липсват 
сериозни политики, финансирани от местни приходи. По функцията 
„Култура, спорт и почивни дейности“ сумите, отделени в бюджета, 
намаляват от 7% на 4%, а в абсолютна стойност с 9 млн. лв. В тази 
функция бюджетът за „Култура“ намалява с 871 хил. лв., а бюджетът за 
„Естетизация на градската среда“ намалява от 308 хил. лв. на 138 хил. лв. 
или със 170 хил. лв. От анализа не става ясно как Варна ще защити 
приоритетите си като „Град на знанието, икономическото развитие и 
естетизация на градската среда“. Освен това, година и половина след 
лансиране на идеята за икономическа зона, още не е готов ОУП и едва сега 
се залагат средства за ПУП-ПРЗ. В този смисъл не ясно кога ще могат да се 



привличат чуждестранни инвеститори. На този фон, драстично нарастват 
средствата за БКС/инженерна инфраструктура/ – от 26% на 32% или с 58,5 
млн. лв. За сравнение в Пловдив, този дял е 19,6% и с 2 пъти по-малко 
средства. В някои направления на тази функция като, например „Чистота“ 
разходите намаляват, но вътре в направлението, някои от разходите, 
необосновано нарастват.  

Какво е участието на Общинския съвет при разработването и 
приемането на бюджета за тази година? Първо. Общинският съвет и 
комисиите не участваха в определянето на приоритетите и дела на всяка 
функция в бюджета. Второ. В резултат на проведените обсъждания по 
комисии, не бяха направени никакви промени на внесеното предложение 
за бюджет от кмета. Трето. През тази година липсваше организация за 
ефективно обсъждане на бюджета по комисии. Фрапиращ е фактът за 
провеждане на 6 комисии на 25.02.2021г. Някои съветници бяха принудени 
в един ден да участват в заседанията на 2-3 комисии, което не води до 
качествено обсъждане, а до формално провеждане. От всичко казано 
досега, може да се направи изводът, че е налице принизяване ролята на 
Общинския съвет и комисиите, и превръщането им в автоматично 
утвърждаващи органи.  

Уважаеми госпожи и господа, в началото на мандата, групата 
съветници от Коалиция „БСП за България“ направи декларация, в която 
заяви своята политика за откриване на работни места, привличане на 
инвестиции и развитие на индустриалната зона; за възраждане на 
общинските дружества и предприятия; за оптимизация на училищната база 
и ускорено изграждане на математическа гимназия; за подкрепа на 
общинското здравеопазване и социална ангажираност на общината; за по-
ефективен контрол на публичните средства. Днес, анализирайки. целите и 
задачите, които си поставя бюджет 2021, подходът при неговото 
изработване, обсъждане и приемане стигаме до извода, че той се разминава 
с нашата политика, с потребностите и интересите на хората, които са ни 
изпратили в местния парламент. Затова ние няма да го подкрепим. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Чутурков. Г-жа Николова има думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, във функция 

„Образование“ на Община Варна има предложение сградата на училище 
„Йоан Екзарх“ да бъде изградена в парцел на бул. „Владислав Варненчик“ 
225. Както разбрахме, т.като ръководството на училището изпрати писмо 
до всички общински съветници, там всъщност не е празен парцел, а се 
намира училище „Св. Иван Рилски“, което тази година празнува 100 г. 



Абсолютно недопустимо за мен е, както и за нашата група, да бъде 
съборено едно 100-годишно училище, което се справя не зле и на негово 
място да бъде изградена сградата на т.нар. пета гимназия, както наричат 
училището със засилено изучаване на чужди езици „Йоан Екзарх“. Ние не 
можем да си позволим… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, аз се извинявам, че ви прекъсвам, но темата с 

училището в момента не е на дневен ред. Аз го заявих и на комисия по 
финанси. Ще има възможност да го обсъждаме надълго и нашироко. 
Благодаря. 

 
Стела НИКОЛОВА 
…ами темата за училището е в бюджета, г-н председател. 

Гласувайки, като всички колеги… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама, за да се разходват средства от бюджета е необходимо нарочно 

решение на Общински съвет по тази тема. Аз го обясних и в крайна 
сметка… 

 
Стела НИКОЛОВА 
… там посочен конкретен адрес, г-н председател. Ние гласувайки за 

разходването на тези средства, на този конкретен адрес, слагаме кръст на 
едно 100-годишно училище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив. Напротив. 
 
Стела НИКОЛОВА 
… е как да е напротив? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… без решение на Общински съвет, няма как, както Вие се 

изразихте, въпреки, че не харесвам израза да сложим кръст на каквото и да 
било, още повече на училище. Няма как това да се случи. 

 
Стела НИКОЛОВА 
И ние също така смятаме, че…. Това нещо трябва да отпадне… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…и обяснихме в комисиите, че… е необходимо съгласно 

изискванията на закона за решение, нарочно на Общинския съвет за това. 



За каквото и да било преструктуриране или както искате го наречете, или 
закриване, или откриване на училища е необходимо нарочно решение на 
Общинския съвет. Без такова няма как, няма как повтарям, да се случи това 
нещо. Така, че моля… Като дойде времето нека да коментираме. В 
момента да се насочим към обсъждане на бюджета, каквато е темата. Ако 
искате да гласуваме специално в това перо нещо, но не коментирайте 
закриването на училището. С бюджета училище не закриваме. Нека да е 
ясно. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Чудесно, г-н председател, ако отпадне адреса на който трябва да 

бъде изградена пета гимназия ще съм съгласна с Вас, че това е така. Само 
че в момента ние, вие искате от нас да гласуваме новата сграда на пета 
гимназия да бъде на бул. „Владислав Варненчик“ 225, където се намира 
училище „Св. Иван Рилски“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да разбирам, че ако отпадне адреса ще подкрепите бюджета ли, г-жо 

Николова? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Според мен трябва да отпадне адреса, г-н председател, за да може и 

други колеги да се изкажат по темата дали ще подкрепят бюджет, защото 
може да се въздържат точно по тази линия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, благодаря Ви. 
 
Стела НИКОЛОВА 
И аз благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение от колегата Стела Николова да отпадне адреса във 

функция „Образование“ както е посочен. Процедурно предложение – да 
отпадне единствено и само адреса, който е посочен в функция 
„Образование“ по отношение на училището. Аз пак казвам, че посочването 
на адреса в конкретния случай е ирелевантно, но подлагам на гласуване 
предложението както е направено от колегата Николова. Режим на 
гласуване. След това ще дам думата на останалите колеги.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 19; против – 6; 
въздържали се – 18; отсъстващи – 8.* 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колегите, които не е успял да гласува от. 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „въздържал се“, Станислав 

Иванов – „въздържал се“, Ахмед Ахмед – „въздържал се“, Мартин Байчев 
– „въздържал се“, Мария Тодорова – „за“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Окончателни резултати от гласуването: за – 20; против – 6; 

въздържали се – 22; отсъстващи – 3, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща заявка за изказване е от колегата Георги Георгиев. Имате 

думата, колега Георгиев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н Председател, мен да не ме забравихте да ме запишете в списъка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм Ви забравил, имаше преди Вас други. Ще Ви дам думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря Ви, благодаря. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
И мене г-н председател, Николай Евтимов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, разбира се, и на Вас ще Ви дам думата колега. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, във връзка с бюджета бих искал да кажа следното: 

ако за бюджет 2020 казахме, че е бюджет на безвремието, за настоящия 
бюджет можем да кажем уверено, че това е бюджет на бюрокрацията и 
бюджет на градинките. Ясно се видяха и бяха изложени от г-н кмета 
Портних приоритетите на Бюджет 2021, а именно засаждане на градинки, 
подобряване на междублоковите пространства, облагородяване и други 
такива много важни за града ни неща, при положение, че в същия момент 
имаме болници, на които им текат покривите, имаме болници, в които 
липсва съвременна апаратура, в училищата на града катедрите скърцат, 
учителите са принудени да работят в среда от Средна Африка и други 



подобни много важни неща, които бяха заметени под килима и съответно 
не бяха изобщо разгледани и посочени, като приоритет. От друга страна 
видяхме, че в Бюджета не може да бъде коригиране на макро рамката, 
която да направи така, че в този град да има спорт и същият беше пратен в 
ъгъла, както се случи и със здравеопазването,  както се случи и с 
образованието. В тази връзка този Бюджет, макар и фиктивно да посочва 
увеличаване в абсолютна стойност на разходната част съответно и 
приходната, не означава по-голяма ефективност на финансовите си 
показатели. Видяхме го, видяхме го през 2021 година, ще го видим и сега, 
ситуацията ще се повтори, точно както се повтори и с миналата година. 
Ако погледнете, ако направите проучване сред гражданите на Варна, 90% 
от тях ще Ви кажат, че не усещат по никакъв начин милионите, които уж 
се изливат в този град, и които уж трябва да направят така, че животът им 
да  стане по-добър и съответно да усетят ефекта от правилното и градивно 
управление на този град. В тази връзка ясно е, че бюджетът няма да доведе 
до подобряване жизнения стандарт на варненци и те ще продължат да 
живеят под, под, далеч под европейските, европейските нива. Така че това 
което можем да кажем за Бюджета е, че той не трябва да бъде приет в тази 
му цялост и призовавам всички колеги общински съветници, които имат 
право да мислят да направят така, че Бюджетът да бъде преразгледан, 
доразвит и съответно да не бъде приет в настоящия ден. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря колега Георгиев, д-р Митковски, имате думата.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, благодаря Ви г-н Председател, колеги, ще Ви направя изказване 

от името на групата ни. Ние няма да подкрепим този бюджет и не защото 
това е бюджет на управляващите от ГЕРБ и компания, а защото той е 
вреден за варненци. В Бюджета не се вижда визия за развитие на града или 
реализация на големи проекти. Това е бюджет на статуквото и средство да 
се усвоят едни пари; пари, които ще излязат от джоба на хората и ще 
влязат в нечии други джобове. И не случайно най-важното перо е да се 
изтегли нов заем от 80 милиона, заем с който да се финансират дейности 
на познатите и на всички варненци, приятелски фирми. Заем, с който 
дългът на общината ще стане 200 милиона, 200 милиона само за 3 - 4 
години. С тези нови 80 милиона по признание на служителите от 
комисията по Финанси и бюджет, дългът ще премине разрешените по 
Закон граници от 190 милиона и община Варна не само ще наруши Закона, 
но и ще влезе в дългова спирала. Настояваме кметът незабавно да посочи 
пред Общинския съвет колко точно е дълга на общината и колко ще трябва 
да плащаме месечно за обслужване на дълга. А в същия момент 
управляващите искат да продадат над 100 поземлени имота, които 



представляват стотици декари общинска собственост. Искат да съборят 
едно училище, защото нямало къде „да построят“ сградата на Пета 
гимназия. Няма, защото искате да разпродадете всичко. Постройте 
гимназията на някое от подготвените за продаване, подаряване общински 
имоти. Заменете имотите на хората в Морската градина със свободните 
общински имоти, а не да ги продавате. Иначе общината е решила да 
изкупи имотите на онези, познатите на всички варненци приятелски 
фирми, само техните, по какъв критерий естествено не е ясно. Не е ясно и 
по какъв критерий се иска да се похарчат милиони за подробни 
устройствени планове, без за поредна година кметът да е направил доклад 
за изпълнение на Общия устройствен план. Това че той е задължен да 
направи това по Закона за устройството на територията не е достатъчно. За 
поредна година се нарушава чл. 127, ал. 9 от ЗУТ. Как тогава и кой решава 
кои планове да финансира общината - по приятелски или по политически 
критерии става това? Ясно става, че отново „покоряваме рекорди“. 
Предвидени са 3,2 милиона лева за ПУП на така наречената  
“икономическа зона“ и нови 700 хиляди лева за идеен проект на кръговото 
при спирка Явор. Суми, които един ден заедно с рекордната цена на бул. 
„Левски“ ще влязат в учебниците.  

Уважаеми общински съветници, обръщам се към всички Вас, които 
се чувствате варненци, да ни подкрепят срещу този вреден за града ни 
Бюджет. Даже няма значение кой е от Варна, защото всички живеем тук, с 
това си действие ще помогнете на хората и града. Ще помогнете и на 
управляващите от ГЕРБ и компания да осъзнаят какво точно правят с  
нашите пари. И това, че те се страхуват да направят присъствена сесия 
изобщо няма да помогне. Ако този Бюджет, въпреки всичко бъде приет, 
ние ще предприемем всички законови мерки, за да запазим интереса на 
варненци, защото повече обичаме града си, отколкото парите и популизма. 

Благодаря Ви, по нататък ще взема думата и по отношение на 
бюджета за здравеопазване.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря, изразихте позиция от името на групата на 

„Демократична България“. Реплика на Марица Гърдева, след което Цончо 
Ганев ще има възможност за изказване и да Ви напомня, че имате право на 
по едно изказване по въпрос.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, освен с многото внушения, които бяха направени 

в това изказване, аз категорично не мога да се съглася с откровената 
неистина, че дългът на Община Варна ще стане 200 хиляди, при 
положение, че в комисия беше ясно обяснено, че ние сме наполовината на 
процента допустим дълг при изплащането и още повече, че сумата е далеч 



наполовина, почти наполовината от казаната от колегата Митковски. 
Много Ви моля, нека когато боравим с цифрите да бъдем много 
внимателни. На комисия по „Финанси и бюджет“ г-жа Стефка 
Господинова много ясно и точно спомена цифрите. Ако искате може още 
един път може да ги повтори, предполагам, че е на линия. Но да не се 
правят подобни внушения, които са откровена неистина.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, Цончо Ганев има думата, заповядайте.  
 
Николай ЕВТИМОВ 
Г-н Балабанов, да не ме забравите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, Вие сте следващият. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Балабанов, само реплика на г-жа Гърдева.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика, по-скоро. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика, заповядайте г-н Митковски.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ще помоля г-жа Гърдева още един път да спомене цифрите, които 

каза в изказването си, те ще бъдат много интересни.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да допусна следващо изказване. Допусна грешка, предполагам 

това, което цитирате 200 хиляди - 200 милиона имаше предвид колегата 
Гърдева. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не е само това.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, заповядайте. 
 



Цончо ГАНЕВ 
Благодаря г-н председател. Така предложеният бюджет от ГЕРБ-

Варна и г-н Портних показва няколко неща, ако преди вече доста години 
Варна беше морската столица на България, ако Варна беше един от най–
красивите градове, ако Варна беше градът, в който студентите идваха да 
учат тук и оставаха да живеят тук, в момента реалностите са съвсем 
различни. В момента имаме огромен бюджет за чистота и имаме 
изключително мръсен град. В момента имаме не индустриална зона, които 
между другото няколко индустриални зони, нека да подчертая, имаме 
индустриални гробници. Имаме обещание от години за нова индустриална 
зона, която няма да е само на Варна, ами ще е и на друга община. Няма я, 
само чертежи. В момента имаме университети, от които излизат бъдещето 
на България и които изчезват от града ни и не остават тук да работят и да 
живеят. Всичко това нещо е поради липсата на визионерство, липсата на 
това да има визия, как искаме да изглежда града ни не днес, не утре, а след 
години и да се работи по начин, по който нашите деца да останат тук, а не 
да са емигранти. Това ни представя и бюджетът към тази година. Това е 
нещо, което е изключително грозно и нелицеприятно. Това е нещо, което 
по никакъв начин не отговаря на приоритетите, каквито би трябвало да има 
морската столица на България. Виждаме приоритети, които са теглене на 
нови и нови заеми. Виждаме заеми, които към момента когато Вие ще ги 
одобрите към днешна дата най-вероятно и най-вероятно банките ще Ви ги 
отпуснат или фондовете, от които искате да ги вземете ще Ви ги дадат, но 
отиваме на малко под 200 милиона кредити, които ще изплащаме не само 
ние, а ще изплащат и нашите деца. Виждаме разходи, които са свързани с 
купуване на медии, на частни медии, отпускане на средства на частни 
медии по какъв критерий, защо точно тези суми - никой не казва, но трябва 
да се лъска имиджа. Това ли е визионерството, това ли е начина, по който 
иска да изглежда Варна и да са приоритетите на Варна. Тръгваме да 
приемаме неща и да се обсъждат неща, които са от днес за утре, а не са за 
след 10 години. Няма как да приемаме тези разходи, които се предлагат, 
при положение че няма мисъл за икономиката във Варна. По никакъв 
начин икономиката във Варна няма да бъде стимулирана. Ей Богу, Вие 
отказвате дори един информационен бюлетин да издадете в подкрепа на 
този бизнес - най-елементарното, това отказвате. Това по никакъв начин 
няма да помогне на бизнеса във Варна да остане или пък да дойде, камо ли 
да дойде, няма как. Това обаче минава през визионерство, това нещо и в 
този бюджет го няма, и в този, не само в предишния и в по-предишния, не 
само при този кмет, а и при предишния кмет на ГЕРБ, който беше Кирил 
Йорданов, нека не забравяме кметът на ГЕРБ беше също Кирил Йорданов. 
Когато гордостта на Варна е булевард от три километра и половина срещу 
140 милиона, няма как да имаме морска столица на България. За огромно 
съжаление, огромно съжаление и наш срам, защото ние като колективен 



орган носим отговорност за това нещо, с нашите гласувания даваме 
съгласие да залепим срамно петно върху нашите имена. Аз ще гласувам 
твърдо против с убеждението, че това не е нещо хубаво за нашия град. 
Благодаря.   

   
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Евтимов вече е Ваш ред, заповядайте. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, 

господа заместник кметове, дами и господа общински съветници. От мое 
име и от името на г-н Венцислав Сивов - като общински съветници от 
„ВМРО–Българско национално движение“ заявявам, че ние ще подкрепим 
този бюджет и споменавам - изминалата година премина под знака на 
разразила се пандемия от Ковид 19. Всички се убедихме от 
необходимостта от влагане на инвестиции в общинското здравеопазване, 
което под ръководството на общината и областната администрация не 
допусна да изпадне в колапс и въпреки сериозния натиск и държавата се 
грижи за опазване на здравето и живота на хората от нашата община. Това 
стана възможно благодарение на хиляди предварително подготвени 
специалисти по здравни грижи, доблестни санитари и лекари, които не се 
поколебаха за миг и останаха на работните си места, където са в момента и 
продължават да се грижат за своите пациенти. За съжаление стотици се 
разболяха, преодоляха болестта и се върнаха в системата. Малцина 
загубиха битката с коварната болест, за което трябва да им благодарим и 
да направим дълбок поклон. Светла им памет!  

Въпреки, че нашите предложения в сериозни комисии получиха 
морална подкрепа, но финансово изражение не можахме да получим, аз 
мисля че в момента бюджета, който се предлага от администрацията е 
изключително балансиран, считам че основни приоритети са 
здравеопазване, културата и затова ние двамата ще подкрепим този 
бюджет и ще работим за неговото изпълнение, като се надявам че в бъдеше 
време нашите предложения също ще бъдат подкрепени както от 
уважаемите общински съветници, така и ще може да получат финансови 
изражения. Благодаря Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Евтимов. Колега Георги Георгиев има 

реплика. Заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, г-н председател. Не мога да разбера как колегите от 

„ВМРО-БНД и ДПС“ ще подкрепят настоящия бюджет особено в частта 



му за здравеопазване, при положение че точно доц. Евтимов беше един от 
хората, които гласуваха „за“ подкрепата на варненските лекари и 
медицинските специалисти за жалката еднократна помощ от 500 лева. 
Отделно в момента всички лекари, които са общински съветници предават 
колегите си в сферата на здравеопазването. Отделно всичко, това което е 
свързано с обновяване на медицинската техника, със закупуване на нови 
томографи, със закупуване на роботизирана медицинска екипировка беше 
подхвърлено в ъгъла и беше забравено. И беше забравено! Инфекциозна 
болница е един от стълбовете, един от щитовете, които трябва да бъдат в 
момента изправени срещу Ковид ситуацията - също се забравя и също се 
отхвърля. Как може изобщо да подкрепите този бюджет и абсолютно 
необяснимо е това гласуване, абсолютно необяснимо е това изказване, доц. 
Евтимов от Ваша страна, и разчитам все пак в последния момент да 
промените мнението си и да вземете правилното решение. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече времето, да. Благодаря. Мария Ангелова има думата, 

заповядайте.  
 
Мария АНГЕЛОВА 
Колегата Митковски изрази становището на групата. Благодаря Ви, 

извинявайте, оттеглям изказването.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря и аз. Д-р Станев, имате думата, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-н председател. По принцип във финансите има два пътя, 

единият е естественият път, а другият е грешен. В този бюджет за 2021 г. 
виждам само естествени неща, виждам естествени процеси, виждам 
естествени продължения, финансовите позиции, които защитава община 
Варна. А тези финансови позиции са свързани с финансов отговор на 
кризата в бюджета и макар в определени сектори тези финансови позиции 
фискални в отговори на кризата да ни се струват недостатъчно добри, това 
е само поради нивото на развитие на икономиката. Възможностите на 
местната данъчна политика в момента се използват на оптимално ниво, но 
както виждам в напрежението, което съществува в части от приходната 
част на бюджета ние изискваме от местната данъчна политика още по-
голямо напрежение, т.е. още по-голямо увеличаване на приходите.  

Вижте, по принцип възстановяването от кризата е трудно, защото 
при възстановяването от кризата има няколко коефициента, включително 
коефициента жиро, които са причини ние да смятаме, че в този бюджет, 
нашия бюджет, съществува доста сериозно, сериозен дефицит на липса на 



проспериране, т.е. несподелено проспериране. Ние искаме да просперират 
всички. Това, че ще правим градинки навсякъде във всички райони, това е 
за да просперират всички граждани на Варна, а не само определени 
сектори. Т.е. планът за възстановяване има идеологическа платформа в 
този бюджет, която да допира до максимално повече хора. Изобщо не е 
вярно… Това е управление на фиска в криза, няма друго управление 
възможно. Още повече, че модела, по който се развива българската 
икономика не е изцяло неолиберален, както наблюдаваме. Той е свързан с 
увеличение на потреблението, свързан е с паричната маса, която има в 
населението. Аз затова се учудвам как всички са против кредитирането, 
кредитните инструменти, които се използват. Кредитните инструменти са 
единствения модел при управлението на криза, а ние имаме една здравна 
криза, която неминуемо ще бъде последвана от елемент на финансови 
кризи. Как по друг начин освен, освен чрез увеличаване на средствата в 
консумацията, как през повишаване на потреблението ще стимулираме 
икономиката и ще стимулираме гражданите? Този бюджет има такива 
елементи и те се виждат ясно и точно и те са във всяка една сфера, която е 
засегната. Да, аз самият знам, че приоритетите, които са гласувани, аз не 
знам защо ние гласуваме приоритетите. Всички общински съветници на 
експертно ниво в комисиите гласуваха приоритети. Но незнам защо 
непрекъснато се концентрираме върху оспорването на основни 
икономически и финансови закони. Аз ще напомня само няколко неща - 
примерно понеже съм бил на приемането на почти всички бюджети в 
Общинския съвет, аз няма да говоря точно за бюджетите, макар че ще кажа 
че 2010 г. бюджета беше 209 милиона, а 2011 г. беше 203 и си спомням как 
прибавихме още 14 милиона през един кредит и успяхме да вържем накрая 
цялата бюджетна процедура. От 2009 г. някой помни ли колко беше 
брутната средна работна заплата? Аз ще Ви напомня - около 600 лева. Сега 
тя е три пъти повече брутната. Аз ще кажа нещо за частния сектор, понеже 
съм частник, нали… 2,5 пъти сме увеличили в сектора за последните 10 
години в частния сектор, нивото на брутното възнаграждение. И аз не 
знам…, и тук във Варна местния бюджет е един мощен фактор за 
подпомагане на формиране на икономическа среда, в която се развива 
дребния и средния бизнес. Тази легенда, че ако има големи проекти или ги 
няма големите проекти, дребният и средният бизнес не може да бъде 
подпомаган, тя не почива на никаква икономическа логика. Най-важното в 
този бюджет, за да не го хваля, или… А, само една забележка имам. Вижт,е 
Варна е първият град в България, където след 10-ти Ноември, вчера чух 
една пресконференция на уважавани от мен колеги, казаха че нямало 
построени училища в България… Не, не, Варна е първия град в България 
след 10-ти Ноември е построено училище и това е училището в „Кайсиева 
градина“, знам го защото моя подпис стои под строителството на това 
училище.  



Николай ЕВТИМОВ 
И детски градини.  
 
Янко СТАНЕВ 
С детските градини и другите неща сме достатъчно напред. Има 

баланс в този бюджет. Ако търсим радикални промени, каквито чух на 
няколко места, пътят е грешен. Той е път, койот води до 96-та, 97-ма 
година. Аз не съм съгласен с това макар че да видях в логиката на 
планирането и в точното центриране на един от колегите за събираемостта, 
доста сериозен положителен елемент. Т.е. както каза тука един колега, 
конструктивен. Също така смятам, че положителният и конструктивният 
акцент в бюджета, това е това което се оспорва, кредитният инструмент. Я 
си го представете без кредитния инструмент, я да си представим само за 
миг, че тези приоритети, които сме приели трябва да бъдат заменени с 
приоритети, които се предлагат. Да, има рискове винаги. Ама чакайте 
малко. Аз не съм съгласен с това… бюджет на бюрокрацията и детските 
градини. Знаете ли какво означава бюджет на бюрокрацията? Аз съветвам 
колегите да прочетат бюджета на няколко държави от Латинска Америка, 
за да видят какво означава бюджет на бюрокрацията. Не, не, даже може да 
е и по-близо, някъде в Кавказ.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, времето изтече. 
 
Янко СТАНЕВ 
Добре, и ще завърша накрая с…../н.р./  
Аз смятам, че този бюджет е осигурил най-важното за нас, осигурил 

е липсата на дебалансиране и ние чрез този бюджет ще спазим насоката и 
ще балансираме усилията си в град Варна. Затова поканвам всички да 
направят, да подкрепят този бюджет и с това да внасят много големи 
конкретики, които да отговарят на модела, по който фиска в България се 
разпределя. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Станев. Има думата проф. Клисарова. Въпреки че, 

колега Клисарова, г-н Чутурков изрази от името на групата пространствена 
позиция по отношение на бюджета. Заповядайте. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председател, чувате ли ме, нещо имам в системата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чуваме Ви, да, заповядайте накратко позиция на групата изразена. 



Анелия КЛИСАРОВА 
Чуваме ли се? Някой чува ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чуваме Ви всички.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Би следвало да говоря, да, благодаря Ви. Уважаеми г-н председател, 

уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги, искам да взема становище по два 
основни въпроса - това са образование и здравеопазване. Когато правим 
един бюджет на държавата, ние казваме и подчертаваме приоритетите, 
през които ще работим, за които приоритети ще работим през следващата 
година. Единодушни сме всички в Общинския съвет, че в условията на 
Ковид пандемия е задължително да обърнем много сериозно внимание на 
здравеопазването, като цялата система - и за общинските, и за държавните 
лечебни заведения е изключително важно. И втора точка, когато казваме, 
че образованието е приоритет, ние трябва наистина да имаме възможности 
да покажем чрез бюджета, че образованието е приоритет. И затова взимам 
отношение по тези два въпроса. Относно образованието - трябва да 
подчертая, че винаги даваме по малко на училищата, по малко нещо на 
всяко училище, за да има за повече училища, а това не води до 
оптимизация на училищната мрежа, за което говорим от години. Това няма 
да доведе и до едносменен режим на работа, за което пък искаме да 
направим за нашите малки ученици. А, вижте не става въпрос дали ще 
преместим Пета гимназия. Не, не можем да я преместим на мястото на 
едно училище, което съществува 100 години, но какво направихме с 
Математическата гимназия? Къде е проекта за Математическата гимназия 
и средствата за нейното построяване? Децата от Математическата 
гимназия са показали толкова високи резултати не само в България, не 
само в Европа, но и стигнаха до Америка. Как ще подкрепим тази гимназия 
и тези деца? Изключително важно, трябва да помислим за децата 
билингви. Те ще идват ли на училище, ще бъдат ли приобщени към 
училище и за тях пък е абсолютно задължително - може да са само 250 
деца, задължително да бъдат в едносменен и целодневен режим на работа, 
знаете за да усвоят добре българския език, за тях българският език не е 
майчин език. И затова казвам, нека направим една стратегия и нека в тази 
стратегия бюджета покаже, че образованието ще бъде приоритет. На 
комисията по образование гласувах „против“, именно защото не видят 
такава стратегия за оптимизация на училищната мрежа.  

Обръщам внимание на здравеопазването, за което се изказаха и 
много колеги. Да, ще кажем с 2 617 000 лева бюджетът в система 
„Здравеопазване“ е увеличен. Но за сметка на какво е увеличен? Не, че не 
трябва. Трябва и за детските ясли и за построяване на градини, всичко това 



е необходимо. За инвитро процедури, за отпускане 460 000 лева за лечение 
на граждани, абсолютно необходимо. Да вдигнем средства 10% за 
заплатите на нашите колеги от здравеопазването е също много важно. Но 
какво забелязвам много сериозно. 225 960 лева  капиталови разходи - при 
условие, че от една година лъжем ДКЦ-тата и общинските болници, те си 
правят анализи, правят проекти, поднасят ни задължения, комисията по 
здравеопазване нееднократно гласува положително, всички в комисията 
положително за исканите от тях средства за частични или основни 
ремонти, които заедно не възлизат на повече от 2 милиона лева.  

500 000 лева не бяха гласувани за инфекциозната болница. В условия 
на пандемия, в условия на това, че държавата казва ще дадем за Ковид 
лечение и за преодоляване на кризата пари и при условие, че има 138 по 
едни данни, а по други 170 милиона в Министерството на 
здравеопазването, по което ние можем да кандидатстваме за средства, ако 
имаме проект. Защо тези пари - не мога да си обясня - не бяха гласувани, 
като всички сме единодушни, че Варна и Североизточна България има 
нужда от такава инфекциозна болница и то не само в условията на 
пандемия. Именно затова, не говоря за болницата, ДКЦ-то в Аспарухово - 
там по предписание на РЗИ са много сериозни нещата, които трябва да 
постигнем. Именно затова казвам, че в частност образование и 
здравеопазване има още много какво да се направи. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря проф. Клисарова. Има думата Антоанета Цветкова, 

реплика. Заповядайте. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Да, благодаря Ви. Искам да кажа по отношение на здравеопазването, 

проф. Клисарова изтъкна колко общината прави и подпомага общинското 
здравеопазване първо по отношение на профилактичните програми, които 
са доста голям обем и като брой програми и като средства в сравнение с 
останалите общини. Това също е начин, по който подпомагаме дейността 
на самите ДКЦ-та. Другото, което е и бих предложила на управителите на 
ДКЦ-тата да видят новите програми, които се отварят към фонд 
„Енергийна ефективност“, фонда на фондовете, към Министерството на 
здравеопазването, ние като комисия какво можем да съдействаме, като 
представители на Общинския съвет, заедно с общинската администрация 
по отношение на изготвяне на тези проекти и кандидатстването на самите 
дружества. Знаете, че Закона забранява общината… Вие по-добре, с по-
дълъг опит в управлението и на министерско ниво като Министър и на 
образованието, и като участник и в комисията по здравеопазване в 
Народното събрание - знаете до къде се позволява финансирането от 
общината по отношение на търговските дружества, а ДКЦ-тата са именно 



такива. След това говорихте за… /н.р./ Ето, конкретно за медицинските 
специалисти, които работят в медицинското здравеопазване, всяка година 
се преподписват, актуализират се заплатите на служителите, които са в 
общинските здравни заведения, говоря за частта за детските ясли, детските 
градини. Знаете, че в общинските болници това не може да стане. Така че 
нека да бъдем аргументирани въз основа на закона. Не по принцип да 
говорим, а да помислим в рамките на съществуващия бюджет как да 
помогнем на ДКЦ-тата да могат да кандидатстват по новите програми и 
съответно да получат дофинансиране. Това имах да кажа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, има думата Иван Иванов. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Извинявайте г-н председател, но искам реплика.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Точно, дуплика.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да, благодаря Ви. Искам да кажа едно. Програмите са много добри 

на общината и са много силни, това е по приложение 22. Когато събраха – 
осем са общо по общинските програми за така нареченото обществено 
здраве, за профилактика, рехабилитация, промоция - много силно ги 
поддържаме, но те са на стойност точно съм ги събрала 179 000 - 200 000 
лева. А тука говорим за едни повече средства, които са необходими да 
бъдат дадени за здравеопазването, за да покажем че здравеопазването е 
приоритет на общината. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Иванов, заповядайте. Отново подчертавам, че 

групата на „БСП за България“ изрази своята позиция, чрез 
пространственото изказване на колегата Димитър Чутурков в началото и в 
момента преповтаряме едни и същи изказвания. Така че ако има някакви 
въпроси ще дам възможност за кратко, а не и еднотипни изказвания да 
правим, колеги. Благодаря. Заповядайте колега Иванов.  

 



Иван ИВАНОВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, 

ние от БСП винаги сме твърдяли, че към бюджета на града трябва да се 
подхожда отговорно и професионално, тъй като той се явява реалния 
механизъм за формиране на местните секторни политики. Считаме, че 
именно заради това е нужно да се мисли рационално и прагматично и да се 
поставя акцент върху собствените приходи на общината. Резултат от 
реална икономическа дейност, осъществявана чрез общинските търговски 
дружества … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Иванов тези неща са, аз се извинявам, че Ви прекъсвам, но 

тези неща бяха казани от колегата Димитър Чутурков.   
 
Иван ИВАНОВ 
……предходната година. На въпросната сесия през есента остро 

пролича необходимостта от анализ и комплексен подход при оценка на 
дейността и начина на управление на общинските компании с оглед, ще ги 
нарека със скромните финансови ресурси. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Иванов, аз се извинявам, че Ви спрях за момент микрофона - 

отново казвам тези неща бяха казани от колегата Димитър Чутурков и 
няма нужда да ги преповтаряме за публиката. Ако имате нещо по 
същество, като въпроси давам тази възможност, иначе изказванията 
цялостните по отношение на бюджета бяха направени от съответните 
представители на всяка една от групите. Заповядайте. Конкретно, ако има 
нещо като въпроси.  

Има думата Мартин Златев, след това Костадин Костадинов и 
Бранимир Балачев, последната заявка. 

 
Иван ИВАНОВ 
Недоумение у нас буди факта, че общински ………/н.р./ …. 

оператори на дейността си в рамките на общината…. и това е трайна 
тенденция. За да не ……. тезата си … /н.р./ 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Г-н Председател, нищо не се чува.  
 
Иван ИВАНОВ 
…………/н.р./в регистъра. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами не се чува, защото колегата чете и аз това, което говоря той 

изобщо не ме чува. Той си чете, каквото има написано на листа и ние 
всички си го слушаме.  

Има думата Мартин Златев. Мартин Златев, дали се чуваме? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, чувам Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Златев, имате думата.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, не можах да разбера, защо прекъснахте…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото колегата Димитър Чутурков изчете надълго и нашироко 

Вашата позиция на групата в началото на дебата, както направиха всички 
останали председатели на групи. По същество казах, ако имате някакви 
въпроси?  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да. Имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Политическите изказвания бяха направени в  …. 
 
Иван ИВАНОВ 
… … /н.р./ по същество, не знам. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте колега Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, аз искам няколко конкретни неща да ми бъдат 

разяснени от този бюджет. Надявам се, че заместник кметът е на линия. 
Относно ПК „Транспорт“, ние приехме предложение за финанси към 
„Градски транспорт“ в размер на девет милиона и петстотин хиляди, девет 
милиона и триста и седемдесет и две хиляди лева. Това е за карти за 
преференциално пътуване. Никъде обаче в бюджета, който разглеждахме 
не е упоменато как ще се финансира „Градски транспорт“, при положение, 
че икономическа рамка, която разглеждахме на 10-ти април, по 
предложение на г-н Портних, е само до края на годината, тоест до 31-ви 



декември. Предвид новите обстоятелства на приетата от Вас Наредба -  
казвам от Вас, тъй като управляващите я приеха - има ситуация за 
намаляване на разходите на „Градски транспорт“ поради това, че 
кондукторите вече липсват и са прехвърлени към „ТАСРУД“. Именно в 
тази връзка, по какъв начин ще стане финансирането на „Градски 
транспорт“? С какви средства? При положение, че икономическата в рамка 
вече не отговаря на реалните стойности и кога ще се изпълни решението, 
след приемането на Наредбата, заплащане на „Градски транспорт“ на 
километър? Това  е важно от икономическа гледана точка, тъй като никъде 
не е упоменато откъде ще се вземат пари за финансирането на „Градски 
транспорт“? За финансирането на заема, който „Градски транспорт“ тегли 
пак по предложение и приемане от управляващите?  И да видим, до кога 
може да издържи този транспорт? В момента всичко е разплатено. Това 
знаем - че е разплатено към НАП, към доставчици, и леко започва отново 
натрупване на задължения, които са малки, но отново ли ще теглим заем. 
Нека някои да отговори, как ще бъде финансиран „Градски транспорт“? 
Благодаря Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ще Ви отговоря, г-н Златев, на поставеният въпрос. Както и Вие 

сам казахте, ежегодно „Градски транспорт“ се финансира през 
икономическата рамка. Средства за икономическата рамка са заложени в 
бюджета на предприятието „ТАСРУД“. Самата икономическа рамка ще 
бъде разгледана на следваща сесия, най-вероятно, тъй като първо трябва да 
приемем бюджета, определяме финансовата рамка и съответно, след което 
преминаваме към изготвяне, и обсъждане, и дебатиране на самата 
икономическа рамка на „Градски транспорт“.  

Така, има думата г-н Костадин Костадинов.   
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н председател. Ще направяне изказване от името на 

групата на „Възраждане“. Приемането на един бюджет е винаги 
политически акт. В този ред на мисли искам да направя една забележка на 
Иван Портних, който в началото на сесията имаше изказване, че отново 
ставаме свидетели на политически изказвания. Ние сме политически орган. 
В Общинския съвет има хора, които са дошли като общински съветници 
след избори. Всеки един от нас представлява група от граждани, които 
имат своите политически пристрастия. Така че по-политически орган от 
Общинския съвет като един местен парламент в градът ни, няма как да 
има. И е редно, и нормално тук, и задължително даже, да се правят 
политически изказвания. Приемането на бюджета е най-политическия акт 
в управлението на Общината за всяка една календарна година. 
„Възраждане“ ще гласува „против“ този бюджет, поради една основна 



причина. Мисля, че колегите Георгиев и Ганев бяха достатъчно 
обстоятелствени, пък и други колеги от другите групи в Общинския съвет, 
също изтъкнаха доста от недостатъците на бюджета. Аз няма да се 
вторачвам в тях. Ще кажа по-скоро основната макро рамка. Ние нямаме 
доверие в начина, по който се харчат средствата от този бюджет, защото 
наистина партия ГЕРБ заедно със своите коалиционни партньори в 
управлението на града - ВМРО, БГБ и ДПС - като партии, които не са 
одитирани и ние като граждани, пък, и оставаме на страна фактът, че си 
имаме своите политически пристрастия и принадлежности, няма как да сте 
се сигурни, че партии, които не са одитирани  по никакъв начин, могат да 
управляват обществените средства прозрачно и честно.  

Също така искам да наблегна на факта, че Община Варна също не е 
одитирана. Ние не сме  наясно доколко например средствата на общинския 
бюджет се харчат по начина, по който изисква законът. Няма как да сме 
наясно, докато не се направи такъв одит, за които ние от „Възраждане“ 
настояваме и смятаме, че трябва да се случи не само в нашата Община, но 
и във всяка една друга община на България, тъй като средствата, които са 
народни, защото парите, които идват в бюджета идват от българския 
народ. Те не идват от министър-председателя, нито от кмета на Варна, 
нито от който и да е било друг. Те идват от нашите данъци. Точно поради 
тази причина би трябвало да бъдат харчени изключително разумно и най-
важното нещо, което е прозрачно. Такова нещо в харченето на средства в 
Общината няма. Не случайно, между другото, колегата Георги Георгиев в 
самото начало спомена, че според доклади на Европейската комисия, на 
Брюксел говорим, нещо, което извън компетенцията на българската 
национална власт, общинските, обществените, хайде да не кажем само за 
общинските, обществените средства в бюджета се харчат изключително не 
прозрачно и с огромен процент на корупционен индекс, който достига до 
четиридесет процента, тоест между една трета, хайде да кажем между 
тридесет и четиридесет процента, което създава едно наистина едно много 
сериозно притеснение за начина, по който се развива като цяло държавата 
ни. Няма как „Възраждане“ да подкрепи нито този, нито който и да е било 
друг бюджет, формиран от партия, която управлява непрозрачно 
държавата и съответното Общината. Примерите, които бяха дадени в тази 
насока, са изключително много. Аз искам да призова колегите от групите в 
Общински съвет да се замисля върху харченето на тези  средства, защото в 
крайна сметка рано или късно ще дойде моментът, в който ще се направи 
проверка. Рано или късно ще дойде моментът, в който ще се наложи да се 
дават обяснения. И когато започнат да излизат документите и 
свидетелствата за начина, по който се харчат тези средства, ще се наложи 
да се дават и много, много, отговори. Редно би било тогава всеки един от 
нас, защото ние носим отговорност като колективен орган, който приема 
бюджета независимо кой как гласува в крайна сметка, редно е всеки един 



от нас да може да е сигурен тогава, след като това нещо стане, в начина по 
който ще отговаря пред своите избиратели. Защото всеки един от нас, в 
крайна сметка, отговаря преди всичко пред избирателите, пред тези които 
са го избрали, дори и пред тези, които не са гласували за него. Влизайки в 
Общински съвет ние вече не сме представители на тази или онази партия 
преди всичко, а преди всичко сме представители на жителите на нашия 
град, дори на тези, които не са гласували. Благодаря много. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. По отношение на казаното, преди да дам думата на д-р 

Станев за реплика, по отношение на казаното относно одитирането и 
проверяването, ще Ви кажа,че ежегодно се правят по няколко… два, не 
няколко – два одита на деветмесечие и окончателен годишен. Така че, 
имайте го предвид. Няма как да се изразходват средствата безконтролно, 
без да има проверки, и така нататък. Това говоря само за Сметна палата. 
Тук не коментирам функциите и правомощията на АДФИ по другия тип 
проверки, в чиито компетенции са.  Д-р Станев, имате думата. 

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н председател, към това което казахте, само ще добавя, че и в 

момента в Община Варна има одит. Т.е. този одит, който Вие казахте  е 
годишен. Той се разделя на две части. Така че имаме постоянен контрол по 
отношение основното което е, а именно средствата, които се харчат от 
бюджета на Община Варна. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Последната заявка за изказване беше от колегата 

Балачев, след което ще преминем към гласуване. Колега Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председател. Искам да направя моето изявление не 

само от мое име, а и от името на най-голямата група в Общинския съвет, 
която е повече от една трета и зад която седят най-много граждани на 
Варна. Изказване във връзка с и изминалия, и  настоящия бюджет, защото 
според мен няма как да разбереш какво се предлага за 2021 г., преди да си 
разбрал какво всъщност се случвало през 2020 г. Очаквах - въпреки че аз 
участвах и моите колеги във всички комисии при обсъждането на бюджета 
- очаквах, че днес ще чуя нещо по-ново, по-конкретно, и то с нужното 
разбиране, относно това, какво представлява един общински бюджет, на 
какви правила той трябва да отговаря, кой определя приоритетите, какви са 
тези приоритети, трябва ли оправя всеки сфери, както един от колегите се 
изказа, на обществено-политическия живот във Варна или не. За 
съжаление, отново чухме декларации. Да. Разбирам. Идват избори. Всеки 



гледа да говори по-политически отколкото е експертно финансово относно 
това какво представлява бюджета, какво можем да си позволим и кои са 
приоритетите в него. Това е дебатът, който трябваше да се развие в 
частност. Така или иначе обаче той доби малко по-различен характер и 
разбирам, че колегите искат тяхната дума да се чуе, тяхната позиция, която 
поне в голямата част от тях беше негативна, без обаче необходимата 
конкретика. Ще се върна. Моля да не, понеже изказването, което съм си 
подготвил, е не написано. Аз няма да чета нищо, защото никога не съм чел 
в животът си. Но съм степенувал по отношение на това, понеже се 
изказвам от името от групата на най-голямата група, моля ако случайно 
просроча времето да ми дадете възможност да завърша. Благодаря ви 
предварително.  

Та, говореше се и тук се повдигна въпросът относно 
обстоятелството, защо миналата година бюджетът не бил актуализиран. 
Никой обаче не каза и не благодари и на кмета, и на Общината - тоест на 
хората които ръководиха този бюджет, гласуван през м. февруари 2020 г. - 
Благодаря за това, че в тази тежка за Варна, за бизнеса, за хората в две 
големи пандемии, тежък недостиг на туристически поток във Варна и така 
нататък, никой не каза, че варненската община успя да се вмести в рамката 
на този бюджет, че въпреки, че ние гласувахме в продължение на няколко 
сесии изключително позитивни мерки за подкрепа, както на самите  
граждани на Варна, така и по отношение на варненския бизнес. Няма да ги 
изреждам, защото те са толкова много. Като почнем от освобождаване на 
такси от детски ясли и детски градини, тротоарното право, отлагането на 
плащанията за боклука, възможността да се декларира повторно, не искам  
да се връщам натам. Така че нека да отчетем не само, че не е било 
необходимо да има актуализация на бюджета, защото очевидно че 
дирекцията,  която движи бюджетните средства на Община Варна, е 
предприела необходимите действия ние да сме една от малкото общини, 
която нямаше нужда бюджета да бъде актуализиран, защото ние вземахме 
едни позитивни решения. Всички ние, доколкото знам в по-голямата си 
част и в пълно мнозинство. Така че не задавайте въпроси, които или не ги 
разбирате, или не знаете механизма на самото актуализиране на този 
бюджет. Така че моите уважения и към г-н Портних и към Дирекция 
„Финанси и бюджет“ в Общината по отношение на това, че успяхме в тази 
криза да се справим. Не само това - и аз, и моите колеги, осемнадесет души 
колеги от групата ни в Общинския съвет, още м. ноември активно по 
райони участвахме в съставянето на проекто-бюджета, който днес ни 
подлежи на разглеждане. Там ние се опитахме с нашите предложения да 
направим това, което трябваше да направи всеки един общински съветник, 
защото той има същите права, каквито имам аз, има и всеки един от 
останалите петдесет души, които са членове на Общинския съвет. Защо не 
са го направили? Защо например някой не си е казал в р-н „Младост“, че 



има улица, която е приоритетна  пред другите? Защото „Младост“ има, 
уважаеми колеги, има представен план за рехабилитация на района. Този 
план е залегнал според тези приоритети на бюджета на Общината. Четете. 
Четете, недейте да говорите само ей-така. Още повече, че има някои колеги 
имат така виждания, защото са работили в общинската администрация. 
Така че когато говорим за изминалия бюджет, трябва да дадем 
положителна оценка и на кмета, и на общинската администрация за това, 
че успяхме в тази криза това нещо да се случи без да е необходимо да се 
правят щателни размествания на бюджета по пера и така нататък.  

По отношение на тази годишния бюджет - който е участвал активно, 
съответно най-вероятно намира някои от щенията на неговите граждани, 
които са го избрали, го намира в бюджета.  Който е решил, че сега трябва 
да прави политика в бюджета, очевидно, че не може да го намери и съвсем 
актуален е въпросът, който председателят и аз зададох и всеки един 
председател на комисия – хубаво, добре, най-вероятно и това е необходимо 
да влезе в бюджета, но питам аз, когато имаш сто процента приходи няма 
как да изразходваш сто и осемдесет процента разходи. Така че, Вие винаги 
трябва да има… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… колега Балачев, така че  да се ориентирате към… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Сега, нека да кажа. Някак например да вземем от социалните 

дейности. Никой не каза за това, че д-р Маринова беше човекът, който 
например повдигна два много добри въпроса и които намериха израз в 
проекта за бюджет и в решение на Общинския съвет – свързан и с 
актуализацията на заплатите на служителите в социалната сфера и както и 
откриването на двеста и четиридесет нови работни места. Ето с какво може 
да подпомогне Общината.     

По отношение на това доколко и защо Програмата по приватизация е 
била такава и защо Общината ще трябвало да разпродава средства - аз тук 
виждам един конфликт на интереси, между другото. От една страна казват 
- дайте общинска собственост на нашите хора, които си реституираха 
имотите в морската градина, от друга страна казват – постройте училище 
някъде си. Значи едни популистки, не подкрепени с конкретика, решения, 
които се хвърлят във въздуха просто за да се харесаме на определен 
електорат, ако мога така да кажа, или на определени граждани на Варна. 

По същия начин стои въпроса и със здравеопазването. Напротив, 
Общината и държавата ката цяло непрекъснато са били отворени по време 
на тази пандемия с изключително много програми по отношение на 
подпомагане на тези лекари и медицински сестри, които бяха на първа 



линия. Самата Община през миналата година също подпомагаше тези 
програми, доколкото имаше възможност.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Балачев, времето ви изтече, ориентирайте се.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Разбирам г-н председател, но аз се изказвам от името на осемнадесет 

души. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Знам, затова…  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Значи ние може да слушаме група от трима човека да се изказват по 

три пъти, а Вие искате…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…Заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балачев, докога ще Ви слушаме. Стига вече. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не. Аз Ви слушах, колега.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето изтече. Ориентирайте се към приключване на изказването. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Губим ценно време, вместо да вървим напред.  
По отношение на Икономическата зона. Твърди се, че тя била едва 

ли не е необходима на Варна, защото трябвало да се отпуснат средства за 
проектиране. Аз обаче тук ще кажа, че именно тези, които са против тази 
Икономическа зона, защитават други интереси, които те пък защитават 
искане тази Икономическа зона да не бъде там, където е  проектирана и 
където има идея да бъде построена, а на друго място. Да не цитирам 
точното название за да не правя реклама на тази зона. Така че, нека да не 
правим лобистки изказвания в тази насока. 



По отношение на одита и твърденията - аз разбирам, че партии ги 
одитират повече, но това е техен проблем, не е наш. Общината е одитирана 
многократно. Два пъти тази година. Оценката е повече от добра. 
Кредитния рейтинг е изключително добър, а що се отнася до заемът - той 
първо е необходим и ние това нещо, аз съм се изказвал многократно, аз го 
казах това нещо още през лятото на миналата година, че би било добре 
Общината да изтегли заем, който да подпомогне варненския бизнес от една 
страна и от друга страна да изпълни своето основно задължение да даде 
една жизнено по-добра среда на всички  варненци, защото тези средства 
така както са по заема, който се предлага да бъде одобрен, са разпределени 
по райони. Няма район, който да не е обхванат от тази Програма. 
Естествено, че няма да стигне за всички. Естествено, че и на мен ми се 
иска бюджета да бъде милиард и осемстотин хиляди…    

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, многократно просрочихте времето.   
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…това нещо не може да стане. Така че, …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме. Заемът не е предмет на обсъждането в момента. Много 

моля …. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
В тази връзка, с оглед на това, че ми ограничавате възможността, аз 

при разглеждане на бюджета, аз ще взимам отношение по всека един 
конкретен въпрос поотделно. 

Нашата група в Общинския съвет счита, че бюджетът е балансиран. 
Той отговаря на Закона за публичните бюджети. Приоритетите са 
направени съобразно щенията на всеки едни район на Варна. Затова ще 
гласуваме „положително“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има правила, които важат за всички. Режим на 

гласуване, колеги. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Има реплики. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Реплика имам, г-н Балабанов. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма заявки при мен.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Не е вярно г-н Балабанов, имам заявка за реплика.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И аз имам заявка за реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо реплика от Цончо Ганев. Сега ми излязоха.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Искам да отбележа нещо, което някак 

си не е много лицеприятно, когато начело на най-важната комисия както в 
общински съвет, така и в парламента, начело на тази комисия седят хора, 
които не са икономисти, и не е нормално и не е етично, от презумпцията на 
това да си юрист да даваш съвети, като последна инстанция за 
икономически въпроси, да изказваш мнения, които не подлежат според 
изказващия се за нещо, което трябва да се коментира. Някак си не се 
връзва. Не е нормално предишният председател на тази най-важна комисия 
да е инженер, а пък по-предишният да бъде доктор. Нямам представа дали 
има вече права да е доктор. Но, говорейки по този начин на хора, които не 
са икономисти, а цял живот са се занимавали с всичко друго, но не и с 
икономика, бюджетиране или с каквото и дае  било, и по този начин да се 
правят такива внушения, просто не е лицеприятно. Няма да използвам по-
неприятни изрази. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря.  Втората и последна реплика е от Стела Николова. Имате 

думата. 
 
Бранимир БАЛАЛАЧЕВ 
Имам право на дуплика само. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, ще Ви дам възможност за дуплика само. 
 
Георги ГЕРОГИЕВ 
Г-н председател, и аз искам думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Георги Георгиев нямате заявка. Стела Николова.  



Георги ГЕОРГИЕВ 
Имам две заявки. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, колега Николова. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Тъй като г-н Балачев ни обвини в 

лицемерие, аз ще му кажа какво е лицемерие. Лицемерие е да обявяваш 
Варна за град на знанието, а същевременно да затваряш сто-годишно 
училище, противопоставяйки две групи деца от два различни края на 
Варна. И другото, което искам да му кажа е, че е лицемерие областният 
управител да продава парцели в Морската градина, докато вие  твърдите, 
че няма друг начин да бъдат отчуждени парцели в Приморски парк, а ние 
няколко пъти стана внасяме предложение това да се случи и по какъв 
начин. И освен това - държавните парцели, предполагам, че Община Варна 
може да си поиска, тъй като това е обещание от приемането на Общия 
устройствен план от 2012 г., който голяма част от вашите колеги, които и 
сега присъстват, в групата на ГЕРБ са го приемали и са обещали на 
варненци, че Приморски парк ще остане цял. Върнете се назад във 
времето. Прочетете публикациите. Прочетете и протоколите от Общински 
съвет и вижте. И когато тръгнете да обвинявате някого, погледнете Вашето 
управление. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Дуплика на г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Първо, когато бях избран за 

председател на комисията казах, че разбирам от финанси. Години наред се 
занимавам от финансово право. Да не говорим, че тук става дума и за нещо 
по-специфично – това е бюджето-образуването си има своята специфика и 
казах, че аз съм от хората, които бързо се учат, четат, и между другото 
повече от година и половина вече го показвам това нещо. Така че твърдя, 
че мога да споря с Ганев на тази тема.  

Що се отнася до темите за училище и Морската градина мисля, че 
това е една тема, която съм готов да дебатирам с колегата Николова на 
комисия, на сесия, на специално… може да направим един формат, така че 
да не занимаваме днешния важен ден с приемането на бюджета с тези 
неща. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Пред кокошарника на г-н Марешки ви каня. 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Нямам проблем и там ще дойда.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, мога ли да получа право на реплика.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, кратка реплика. Наистина нямате подадена заявка. 

Рестартирайте си системата „Контракс“. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Три пъти я подавам. Така, благодаря. 
Във връзка с изказването на г-н Балачев. Първото, което искам да 

коментирам – той се спря на това, че няма актуализация и го отчете това 
като някакъв успех. Не, колеги, не се справихте. Фактът, че няма  
актуализация доказва, че бюджетът и финансовата рамка на Общината не 
беше управлявана правилно. А най-сериозното доказателство е, фактът че 
промишлените зони са гробници. Безработицата се увеличава. Фирмите се 
закриват. Това е резултат от активната работа, работа, работа. Вие в 
момента гоните стабилност на хартия. Една псевдостабилност. 
Стабилност, от която нищо няма да бъде породено и от която няма да 
доведе до развитие. Икономическата логика на настоящия бюджет, която 
се надявам скоро колегата Балачев да коментира, защото той се учи в 
движение, е основана на така наречената „неокласическа школа“. Съгласно 
тази школа търсенето се поставя в основата на микро- и 
макроикономиката. Това е основна грешка, защото няма предлагане. Варна 
няма производители. Варна няма доставчици на качествени стоки и услуги. 
И  още по-лошо - такива не идват. Не идват външни инвеститори. Не идват 
сериозни хора, които да правят бизнес във Варна. И пак казвам, 
доказателството е факта, че промишлените зони са празни. 
Здравеопазването, което коментира колегата, имало било програми. 
Колеги, ходили ли сте в спешните отделения на Варна? Аз, наложи се да 
отида и честно казано нямах търпение да избягам. Лекарите, които работят 
там бяха, работят в ужасни условия. Кушетките им, количките им са малко 
преди каменната ера. Колеги, как изобщо допускате това да се случва? 
Отговорността си е Ваша, но пак се обръщам към всичко хора, които право 
да мислят. Не подкрепяйте този бюджет, за да се преработят приоритетите 
му и такива действително да бъдат поставени – образование, 
здравеопазване, бизнес и икономика.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече Ви времето. Благодаря.  
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря и аз.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, може ли към Вас да отправя едно искане? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Прави ми впечатление, че някои колеги си позволяват да се обръщат 

и към нас колегите, и към представители на администрацията, 
включително и на кмета, без някакво обръщение пред името, което според 
мен е недопустимо и показва така една липса на първите седем години, бих 
казал. Няма как да кажеш Балачев без кажеш или „колега“, или 
„господин“, или „госпожо“. Така че нека да се уважаваме колеги. 
Разбирам, че не мислим еднакво по някои въпроси, но това не трябва да се 
отразява и да изглеждаме смешни в ушите, защото за съжаление не ни 
виждат, на гражданите на Варна. Благодаря Ви, г-н председател. Това е 
Ваше задължение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Моето задължение… Да коментирам по този начин - няма 

как да накарат които и да е било от общинските съветници да се обръща 
слагайки „господин“ или „колега“, или който и да е било. Аз го правя. 
Въпрос на възпитание. Въпрос на виждане, ако ще те го наречете. Така че 
по-скоро приемам Вашето изказване като такова към всички общински 
съветници, а не към себе си. Аз не мога да задължа никой как да се изказва. 
Благодаря Ви.  
 

508-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл.52, 
ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; 
чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021  г.; 
чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси, и по предложения от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21003045ВН/15.02.2021 г. и  № 
РД21003045ВН-001ВН/15.02.2021 г.,  Общински съвет – Варна: 
 

І. Приема бюджета на община Варна за 2021  г. по приходите и 
разходите, както следва:      

                                                                                                 
(в лв.) 

1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. 1), в т.ч.:                                         488 070  000 



1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.: 208 935 301 

 Неданъчни приходи за държавни дейности 200 640 

 Трансфери, в т.ч.: 
 
-обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11/                           

191 990 652 
 

191 990 652 
  

Операции с финансови активи и пасиви - преходен остатък от 2020 г.  
 

16 744 009 
   
 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
279 134 699 

   

 Имуществени и други данъци                                                86 973 500 

 Неданъчни приходи 
 
Трансфери, в т.ч.: 
  
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:                                                                 

95 605 588 
 

/-8 165 120/: 
 

3 262 600: 
       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   
   259 700 

      - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 
разходи-§ 31–13 
 

3 002 900  
              

  

 Трансфери между бюджети (нето) 
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)  
          

    

/-3 731 078/ 
/-7 696 642/ 

 
   Временни безлихвени заеми, в т.ч.:    

 

-  предоставени заеми - /-3 769 718 лв./ 
 - възстановени заеми – 3 671 223 лв. 

    /-98 495/ 
 
      
       
 

 Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч. преходен остатък от 
2020 г. в размер на 28 843 337 лв.  

104 819 226 
 

 
          

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр.2, Пр.3),  в т.ч.:                                                       488 070 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          208 935 301 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности, в т.ч.:      
                                                  

279 134 699 

а/ за местни дейности                                                  259 513 399 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 19 621 300 

   

ІІ. Приема разходите по функции, /Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:        
 

488 070 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            27 582 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                 3 910 000 

 Ф-я Образование                                                                184 790 000 



 Ф-я Здравеопазване                                                            26 335 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          22 054 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      157 320 000 

 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                         19 819 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            43 220 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             3 040 000 

   

ІІІ. 
 
 

Приема разходи по определени дейности и приложения/в лв./:   

 -  разходи по дейности за община Варна, райони и кметства /Пр. 5/: 

          д.122 „Общинска администрация" - 26 611 618 лв. 

          д.562 „Асистенти за лична помощ“  - 624 710 лв. 

          д.622 „Озеленяване“ – 3 580 000 лв. 

          д.623 „Чистота" – 27 861 114 лв. 

          д.619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие" – 62 580 880 лв.                                                                

          д.759 „Други дейности по културата“ – 30 000 лв. 

          д.898 „Други дейности по икономиката“ – 7 883 837 лв. 

                     
 

        
 

 -  дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.5а/   
-  дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. 6/      
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/         
 

1 858 355  
8 751 496 

 

 
 
 

 
 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 

т.ч.: преходен остатък от 2020 г. – 9 268 323 лв.   /Пр. 7/     
                                                      

39 352 733 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  
за транспорт по групи правоимащи /Пр. 9/      
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми /Пр.12/: 

9 372 504 

           - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от финансова 
или кредитна институция с поемане на нов общински дълг /Пр.12а/  
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на 
основание решение №1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-
2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна /Пр. 12б/ 
 
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на 
основание решение на Общински съвет – Варна № 1418-
2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. 12в/ 
 
 - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от 
Европейската банка за възстановяване и развитие, на основание 

                
               
            
                
    
  
       
   
  
     
 
 



решение на Общински съвет - Варна № 1030-2(23)/21.12.2017 г. /Пр. 
12г/ 
 
   - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален 
„Фонд градско развитие“ АД и „Банка ДСК АД“ (финансов посредник 
на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД)   на 
основание решения на Общински съвет - Варна № 1418-2.I. от 
Протокол 36/19.12.2018 г., изм. с решение № 420-2.2 от Протокол 
10/16.12.2020 г.; № 1418-2.II. от Протокол 36/19.12.2018 г.; № 
1418-2.III. от Протокол 36/19.12.2018 г., изм. с решение № 420-2.1 
от Протокол 10/16.12.2020 г. и № 1577-6. от Протокол 39/ 
24.04.2019 г. /Пр. 12д/    
    

  
 
     
 
    
 
   

 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.4а/         
          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/  42 804 862 
 
        - дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  благоустройството 
и регионалното развитие" по §51 и §52 /Пр.4б/                                        49 728 197  
                                          
           /без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“/ 
 
        - дейност 832 Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински  пътища /Пр.4в/                                          278 406 
 

 

ІV. Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и 
източници на финансиране по бюджета за  2021  г. в размер на 121 424 545 лв., и 
Индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни програми и проекти 
на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на 60 578 142 лв., в т.ч. разчет за 
капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти /Пр.4, 
Пр.34/ 

 
V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси 
Общински съвет Варна приема Разчет на разходите, финансирани от приходи 
по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ /Пр.8/ 

VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
приватизационни сделки в размер на 1 425 279 лв., в т.ч. преходен остатък от 
2020 г. -225 279 лв., по I. Придобиване и основен ремонт на ДМА – 1 353 279 лв. и 
II. Разходи, свързани с приватизационния процес – 72 000 лв. /Пр.15/ 

   
VII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет за 
финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за капиталови 
разходи по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на 
разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 3 002 900 лв. /Пр.10/ 

VIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет - Варна приема обекти, финансирани с 



преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от ЗДБРБ за 
2020 г.  в размер общо на 1 724 343 лв. /Пр.10а/ 

 
IX. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по функции и 

дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на 
делегиран бюджет, в т.ч. на Кмета на община Варна, Председателя на общински 
съвет – Варна, Кметовете на райони и Кметовете на кметства. /Пр. № 18/ 

 
X. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане на 
част от транспортните разходи, съгласно чл.37 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Пр. 21)  

 
XI. Приема лимити за социално – битови разходи и разходи за 

представителни цели; общински програми; разчет за целеви разходи, 
субсидии и трансфери по бюджета:   

 1. Приема лимити за:        
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за 

основни заплати на служителите, съгласно чл.38 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за  2021 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на 
Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер на 
разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.92 от 
ЗДБРБ за  2021 г. в общ размер от 48 518 лв. /Пр. 13/ 

1.3 Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер до 
1% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 
администрация“, съгласно чл.92 от ЗДБРБ за 2021 г. в размер на 24 259 лв. /Пр. 
13/ 

 
 2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи, целеви субсидии и целеви трансфери по бюджета за 2021  г., по 
функции, както следва: 

 2.1. функция Общи държавни служби: 
  -  по дейност „Общински съвети“, /Пр. 32/ - Програма за дейността на 

Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна в размер на 38 380 лв. 
 
2.2. функция Отбрана и сигурност: 
- по дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/ - „Програма 

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ 2021 в размер на 
180 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 104 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на: 

- сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България за 
финансиране на програма за психологическо консултиране и психотерапия на 
младежи (18-25 г.) в риск – 10 000 лв. 

- фондация „Суицидопревенция“ за финансиране на програма за 
посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство – 
10 000 лв. 

- Фондация „Център за социално-екологични практики“ за финансиране на 
програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ/сексуално предавани инфекции/ сред 
деца и  млади хора в риск – 15 000 лв. 



- сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“ за финансиране 
на програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски 
трудNO” – 15 000 лв. 

- ОС на БЧК – Варна за финансиране на програма за повишаване 
информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране след употреба 
на алкохол и упойващи вещества – 7 000 лв. 

- сдружение „Живот без алкохол“ за финансиране на изследователска 
програма „Епидемиология и профил на острите интоксикации,  дължащи се на 
употреба на психоактивни вещества“ – 7 000 лв. 

- сдружение „Съучастие“ за финансиране на програма за мобилна работа за 
превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност  – 15 000 лв. 

- сдружение „Отвори очи” за финансиране за оборудване на „Дневен център  
за работа с деца с проблемно поведение“ към  сдружение „Отвори очи” – 25 000 лв. 

 
  2.3. функция Образование: 
- по дейност „Други дейности за младежта“; 
2.3.1.  Програма „Младежки дейности 2021“ в размер на 700 470 лв. /Пр. 26/, 

в т.ч.:  
• по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 5 

000 лв. 
• по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ - 

21 000 лв., в т.ч.: 
- ВСУ “Черноризец Храбър“ – 14 000 лв.; 
- Висше училище по мениджмънт – Варна – 7 000 лв. 
• по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“ утвърждава целево финансиране в размер на 302 000 лв. на: 
- доброволчески стажове – 10 000 лв. 
- неправителствени организации за проекти – 150 000 лв. 
- фондация „Човек на фокус” съгл. споразумение за сътрудничество между 

Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна – 23 000 лв. 
- СНЦ „Арлекин“ за провеждане на младежки филмов и медиен фестивал 

„Арлекин“– 20 000 лв. 
- СНЦ „Трансакадемика" за младежка инициатива „Кибермагьосници" – 35 000 

лв. 
- СНЦ „Моят град“ за младежка инициатива „Младите хора и дигиталната 

реалност" – 20 000 лв. 
- СНЦ „С грижа за младите" за младежка инициатива „Обединени срещу 

агресията!" – 15 000 лв. 
- СНЦ „Варна – Европейска младежка столица“ за финансиране за 

администриране – 13 000 лв. 
- СНЦ „Славянски културен център“ за младежка инициатива „Децата на 

Варна рисуват” (второ издание) – 16 000 лв. 
•  По §61-02 „Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери (-)“ в размер 

на 58 000 лв., в т.ч.: 
- Икономически университет – Варна – 15 000 лв. 
- Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна – 12 000 лв. 
- Технически университет – Варна – 10 000 лв. 
- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – 18 000 лв. 
- Колеж по туризъм – Варна – 3 000 лв. 



2.3.2. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на 
ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г.“ по дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр.29/, в размер на 110 000 лв., в т.ч.: 

• по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 10 
000 лв.  

• по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ – 52 000 лв., в т.ч. на: 

-  Фондация „Човек на фокус“ за реализиране на Ораторски форум “Гласът на 
младите“ – 2 000 лв. 

- Фондация „Българска памет“, училища и ЦПЛР за съфинансиране на 
ученически семинари за български език и култура – 50 000 лв. 

 
2.3.3. Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, 

ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално 
положение през 2021 г.“ по дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 30/, в 
размер на 32 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, в т.ч. на: 

- фондация „Човек на фокус“ за реализиране на "Лятна ваканционна школа 
при Първо българско училище Варна" – 5 000 лв. 

- асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“ за реализиране на програма 
"Театрална работилница "Усмивка" – 5 000 лв. 

- сдружение "Младежки алианс - Варна"; сдружение "Милосърдие за теб" - 
район "Владислав Варненчик" за реализиране на подкрепяща, медиаторска 
програма – 10 000 лв. 

 
2.3.4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

специалисти в община Варна през 2021 г.“, по дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. 31/ в размер на 81 500 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ на Съюз на учените-Варна, дейност „Други дейности по образованието“. 

 
2.4. функция Здравеопазване: 
Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве и утвърждава целеви субсидии за осъществяване на 
общинските програми, разпределени по лечебни заведения по дейност „Други 
дейности по здравеопазване“, §43 „Субсидии  и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ /Пр. 22/,  в т.ч.: 

2.4.1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” – 2021 г. 
- целева субсидия в размер на 20 000 лв. на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД. 

2.4.2. „Скрининг на очни заболявания"- целева субсидия в размер на 20 000 
лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна“  
ЕООД. 

2.4.3. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целева субсидия в размер на 50 000 лв. „Многопрофилна болница за 
активно лечение Света Марина“ ЕАД. 

2.4.4. „Профилактика за рака на гърдата" – целева субсидия в размер на 15 
000 лв. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД. 



2.4.5. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза "- целева субсидия 
в размер на 20 000 лв. на следните лечебни заведения: 

- на „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина - Варна" 
ЕООД - 4 000  лв.  

- на „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – 4 000 лв. 
- на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.  
- на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.  
- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД - 4 000 лв.   
 
2.4.6. „Скрининг на заболяванията на белия дроб" - целева субсидия в размер 

на  
24 000 лв.  на следните лечебни заведения: 

- на Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 
ЕООД - 4 000  лв.   

- на „Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово 
– Варна” ЕООД  - 4 000 лв.  

- на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.   
- на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв. 
- на „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД - 4 000 лв.  
- на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД - 4 000 лв.  
2.4.7. “Комплексно пост – Ковид проследяване”  - целева субсидия в размер 

на 10 000 лв. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД.  

2.4.8. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 
основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД, в размер на 150 000 лв., по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“. 

 
2.4.9.   Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - 

целева субсидия в размер на 10 000 лв. на Варненско дружество по детска 
ендокринология по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“. 

2.4.10.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 20 000 
лв. по §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ Варна.   

2.4.11.  целева субсидия за лечебни заведения в размер на 225 960 лв. по 
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, както 
следва: 

- целева субсидия за лечебни заведения в размер на 107 640 лв. по решение 
на Общински съвет - Варна № 1588-6(39)/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне 
на енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за кандидатстване във фонд 
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници", изготвяне на проектно 
предложение и бизнес план, консултантска помощ при защитата на проекта пред 
фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна 
процедура за избор на изпълнител по проекта. 

-  целева субсидия на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД, в размер на 10 320 лв. по решение на Общински съвет - Варна     



№ 362-1(8)/29.09.2020 г. за пред проектни дейности и проектиране за изграждане 
на асансьорна уредба. 

- целева субсидия на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД в размер на 108 000 лв. по решение на Общински съвет – Варна     
№ 497-2(11)/30.12.2020 г. за закупуване на дигитален рентгенов апарат за COVID 
зона. 

 
2.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
 
„Социална програма на община Варна за 2021 г.“ по местна дейност 589 

“Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ и 
местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ /без капиталови разходи/, 
в размер на 4 280 729 лв. и утвърждава целеви субсидии по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ общо в размер на 57 000 
лв. /Пр. 16/, както следва: 

 
2.5.1 на Български червен кръст за организиране на коледен благотворителен 

концерт „Заедно за Коледа“ и коледни пакети за лица и семейства в неравностойно 
положение, в размер на 7 000 лв.  

 
2.5.2 на фондация „Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в 

неравностойно положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на 
младежи, възпитани в институции и провеждане на беседи - пастирски и 
психологически въпроси и отговори“, в размер на 20 000 лв.  

2.5.3 за 6 малки проекти на неправителствени организации общо в размер на 
30 000 лв.  

 
2.6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда: 
 

2.6.1. Програма за проектиране на обекти, включително обекти - недвижими 
културни ценности по бюджета за 2021 г. - 2023 г. по дейност „Други дейности по 
жилищното строителство,  благоустройството и регионалното развитие", /Пр.23/ 

  
2.6.2. целева субсидия в размер на 75 000 лв., съгласно Наредба на 

Общински съвет – Варна за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и 
благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, 
собственост на община Варна -  за реализиране на проекти, по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Озеленяване“ /Пр.2, Пр.5/ 

 
2.7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
 
2.7.1. Програма „Спорт” – 1 800 000 лв., в т.ч. с целеви субсидии за спортни 

клубове и организации по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ в общ размер - 1 437 500 лв., дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. 25/ 

 
2.7.2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2021 г., в т.ч. 

Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна“ и 
Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на 



територията на гр. Варна“ - в размер на 2 613 600 лв., в т.ч. по фонд „Култура“ – 
1 000 000 лв.“ /Пр. 24/, в т.ч.: 

• целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ в размер на 587 000 лв., /Пр.24/, в т.ч. 
целева субсидия на: 

- Фондация „Човек на фокус“ в размер на 30 000 лв., дейност „Други дейности 
по културата“ /Пр. 24/ 

 - Общински фонд "Култура" – 489 000 лв., дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. 24/ 

- Народно читалище "Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна за 
реализиране на Програма за устойчиво творческо развитие на ансамбъл "Варна" за 
2021 г. в размер на 64 000 лв., дейност „Читалища“ /Пр. 24/ 

- фондация „Свети Константин и Елена“ по Програмата за паметниково, 
художествено-пластично и монументално изграждане на територията на гр. Варна в 
размер на 4 000 лв., дейност „Други дейности по културата“ /Пр. 24/ 

• целеви субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ в размер на 487 480 лв., дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. 24/ 

• целеви субсидии по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ в размер на 113 000 лв., 
/Пр. 24/ 

• целеви трансфер по §61-02 „Предоставени трансфери“ за Театрално-
музикален продуцентски център – Варна за реализиране на постановки за участие 
в Международен музикален фестивал в размер на 50 000 лв.  /Пр. 24/ 

• целеви трансфери по §61-02 „Предоставени трансфери“ за подпомагане 
дейността на културни институти за съвместно финансиране, съгласно сключени 
договори с Министерство на културата в размер общо на 210 000 лв. /Пр.24/, в т.ч. 
: 

- за Театрално - музикален продуцентски център – Варна  – 160 000 лв.  
 - за Държавен куклен театър – 50 000 лв.  
               
2.8. функция Икономически дейности и услуги: 
 
 2.8.1. Програма „Спортно туристическа дейност 2021 г.“ в размер на 21 000 

лв. субсидии  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Туристически бази“ /Пр.28/. 

   
2.8.2 Програма „Туризъм за 2021 г., в т.ч. Програма 100 – години Варна 

курортен град“ в размер на 2 527 700 лв., в т.ч. 45 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“,  /Пр.19/, в т.ч. целева субсидия на:  

- на Варненската туристическа камара за провеждане на Черноморски 
туристически форум в размер на 5 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
икономиката“ /Пр.19/ 

- на Българска асоциация на сомелиерите и вино ценителите в размер на 5 
000 лв. за провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“, по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/ 



- на Съюз на екскурзоводите в България за провеждане на тематични 
презентации на 10 езика „Варна-приветства всички Вас!" в размер на 5 000 лв. по 
§ 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/ 

- на Сдружение „Български бизнес форуми за организиране и провеждане на 
„Innowave Summit 2021"  в размер на 30 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
икономиката“ /Пр.19/ 

- на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите за 
организиране и провеждане на "Туризъм Експо дестинация Варна" и туристическа 
конференция "Варна -100 години курортен град" в размер на 20 000 лв., по § 45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/ 

 
2.9. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 

предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. 2.  
 
3. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет 

– Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, по съответните функции, както следва за: 

 
3.1. функция Здравеопазване: 
Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр.2/:  – 460 000 лв., в т.ч. за: 
 
3.1.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на местна дейност 

469„Други дейности по здравеопазването” – 153 699 лв., в т.ч. 2 900 лв. преходни 
от 2020 г. /Пр. № 2/   

  3.1.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” – 306 301 лв., в т.ч. 86 301 лв. 
преходни от 2020 г., /Пр. № 2/ 

         
3.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и 

подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна дейност 589 
„Други дейности по социалното осигуряване” /Пр.2/:  – 209 600 лв., в т.ч. за: 

3.2.1. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета на 
местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 200 
000 лв., в т.ч. 3 800 лв. преходни от 2020 г. /Пр. № 2, Пр. № 16/ 

3.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна 
дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 9 600 лв. /Пр. 
№ 2, Пр. № 16/  

3.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
 
3.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна 

дейност 745 „Обредни домове и зали” – 15 000 лв. /Пр. № 2/  
 
 
 



3.4. функция Икономически дейности и услуги: 
3.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на местна 

дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата” – 9 372 504  лв., в т.ч. 370 
000 лв. преходни от 2020 г. /Пр. 9/ 

 
3.5. Утвърждава разходи от преходен остатък на приходите от дарения за 

бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на 162 617 лв. по §52 
„Придобиване на ДМА“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от 
стихийни бедствия и аварии“ за обект "Изграждане подпорна стена на ул. "Борис 
Киряков" № 31, кв. "Аспарухово" 2020 г. - 2021 г., /Пр. 2, Пр. 4/  

  
4. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2021 г. /Пр. 33/ 
 
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси за 

водовземане на минерала вода за 2021 г. /Пр. 17/ 
 
6. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета в размер на 62 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за притежаване на 
куче“, съгласно чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, от общ 
бюджет за 2021 г. в размер на 497 009 лв. /Пр. 1, Пр.2/ 

 
XІI.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2021 г. в размер на 

45 587 346 лв., /Пр. 11/ 
 
XIII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще бъдат 

събрани през 2021 г. /Пр.14/ 
 
XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси, 
Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за сметките за 
средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, 
финансирани със средства от Европейския съюз и планирани трансфери за 
съфинансиране на проекти и програми на ЕС /Пр.34 и Пр.1/ 

 
XV. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, 
Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на временни безлихвени заеми 
по индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз от 
бюджета на община Варна в размер на 3 769 718 лв. за финансиране на проекти и 
програми на ЕС, до възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. 34/ 

 

XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна одобрява актуализираната бюджетна 
прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., съгласно приложение 
/Пр.36/  

  



XVII. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна определя 
второстепенните разпоредители с бюджет за 2021 г., съгласно приложение 
/Пр.20/ 

 

XVIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, 
Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите задължения 
за разходи, които могат да бъдат натрупани през  2021 г. в размер на 351 700 000 
лв. 

 
XIX. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, 
Общински съвет – Варна определя максимален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 323 270 000 лв.  

 
XX. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.94 от Закона за публичните 
финанси, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Варна 
определя разходи за изпълнение на дейности от местно значение за райони и 
кметства, които се финансират с 30 % от приходите от отдаване под наем на имоти 
- общински жилища, предоставени за управление на кметовете на райони или 
кметства по Закона за общинска собственост /Пр.35/   

 
XXI. На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.1, т. 6 

и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя:  
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2021 

г. - до 93 555 000 лв.  
2. Максимален дълг към 31.12.2021 г. - до 192 936 000 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат 

издадени през 2021 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна 
субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. 
Максимален размер на издадените общински гаранции към 31.12.2021 г. - до 5% от 
общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен 
отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

 
XXII. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2, чл.17, ал.1 и във връзка 
Решение № 543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет относно изпълнение на 
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 
ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., писмо № 1002-1644/18.11.2020 г. 
на Министерството на образованието и науката и Наредба № 24 от 2020 г. на 
Министерство на образованието и науката за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа за личностно развитие: 

1. Общински съвет – Варна дава съгласие за изпълнение на дейностите 
/извършване на разходи за 12 обекта от образователната инфраструктура в община 
Варна, по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция 
на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. в размер до 41 200 000 лв., 



от които финансиране от Държавния бюджет до 31 200 000 лв. и съфинансиране от 
община Варна с банков заем в размер до 10 000 000 лв. 

2. Общински съвет – Варна дава съгласие при необходимост Кметът на 
община Варна да кандидатства пред Министерство на образованието за 
изменение/допълнение на списъка от обекти и съответните разходи към тях. 

 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за  2021 
г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг; 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и  

медикаменти; 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните 

и образователни заведения. 
 
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 95 от Закона за публичните финанси, Общински 
съвет – Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в 
размер на 10 000 лв. по §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи“, местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните 
последствия от бедствия и аварии“ /Пр.2/.  

 
XXV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински 
съвет – Варна дава съгласие временно свободните средства по бюджета на 
Общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета 
разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното 
финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, 
както и на местните дейности и се спазват относимите за общината фискални 
правила, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 XXVI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона за публичните финанси, 
Общински съвет – Варна дава съгласие при възникнала необходимост и временен 
недостиг, да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на 
одобрени проекти от бюджета на община Варна до възстановяването на разходите 
от Управляващия орган.  

 

 XXVII. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.6 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна приема за сведение Протокола от публичното 
обсъждане на проектобюджета за 2021 г. /Пр.37/  

 

XXVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 



- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, 
разпределени по тримесечия. 

 - в изпълнение на решение на Общински съвет - Варна  № 567-
7(14)/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да им бъдат 
определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните им 
бюджети. 

- възлага на Кмета на община Варна функцията по изграждането, основния 
ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на открито в училищата и 
основния ремонт и реконструкцията на площадки за игра на открито и спорт в 
детските градини, включени в Разчета за капиталови разходи - функция 
„Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на възложител по Закона за обществените 
поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата да бъдат определени и 
утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата 
и детските градини. 

- възлага на Кмета на община Варна функцията по реализиране на Програма 
за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 
детски градини и училища 2020 – 2022 г., писмо № 1002-1644/18.11.2020 г. на 
Министерството на образованието и науката и Наредба № 24 от 2020 г. на 
Министерство на образованието и науката за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа за личностно развитие и в качеството на възложител по 
Закона за обществените поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата 
да бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните 
бюджети на училищата и детските градини. 

 
   XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.125 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на община Варна, 
както следва: 

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на изменение в 
макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други 
непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година: 

1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 
на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да изменя общия размер 
на разходите. 

1.3. Кметът на общината има право да одобрява допълнителни разходи по 
съответните дейности в рамките на бюджета за годината, свързани с превенцията 
на разпространението на COVID – 19, лечението на заразените лица или 
ограничаване на последствията от COVID – 19. 

2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди. 
3. след извършване на промените, Кметът включва информация за същите в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
 



   XXX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на 
община Варна: 

- да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 
източници  за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 
Общинския план за развитие. 

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници 
на финансиране за авансово финансиране на Европейски програми и проекти при 
необходимост. 

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници 
за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост при реализиране на 
програми и проекти. 

- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз по оперативните програми, съгласно изискванията 
на Министерство на финансите. 

- да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 
общинския бюджет. 

- да сключи договори с Министерството на културата за съвместно 
финансиране на културните институти в гр. Варна. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 24; против – 13; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 14.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата останалите колеги, които не са успели да гласуват през 

„Контракс“? 
 
За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Станислав Иванов – „за“, Адиле Кямил – „за“, Айше Кадир – „за“, Иван 
Иванов – „против“, Янко Станев – „за“, Христо Боев – „против“, Велин 
Стоянов – „за“, Стефан Станев – „за“, Мартин Байчев – „за“, Светлозар 
Чорбаджиев – „за“   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, колеги от гласуването. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 34; против – 15; въздържали се 

– 0; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща подточка – предоставяне на гориво за 

календарната 2021 г. за нуждите на…. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Балабанов, отрицателен вот съм дала. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателен вот, имате думата, все още не е излязла заявката за 

изказване. Имате думата. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, това което току-що 

приехте е един бюджет на застоя, на сивотата, на паркингите и на 
залъгването на варненци по най-елементарния начин какво се прави за 
града. Това, което варненци няма да получат е просперитет, 
дигитализация, модернизация и някакви инвестиции в града ни, защото 
такива както виждате, няма. Това, което получават варненци е още от 
същото, което гледаме вече 12 години. Смятам, че е крайно време да 
спрете да убивате Варна по този начин, защото с купуването на медии и с 
лозунга „Работа, работа, работа“ не става. Става с повишаване на 
доходите, с по-добри възможности за работа в града ни, става с истинска 
работа и с мисъл за хората на Варна. А такава мисъл в този бюджет няма. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за 

нуждите на Театрално-музикален продуцентски център – Варна. Имате 
думата. Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 

 
509-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно предоставяне като дарение на гориво за 
отопление на Театрално-музикален продуцентски център – Варна за 
основната сграда и за сцена „Филиал” - 60 000 литра. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-
филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 33; против – 3; 
въздържали се – 3; отсъстващи – 12.* 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, които не сте успели да гласувате през 

„Контракс“? 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Мартин Златев – „за“, Айше 

Кадир – „за“, Бранимир Балачев – „за“, Йорданка Проданова – „за“, 
Йордан Павлов – „за“, Христо Боев – „за“, Цончо Ганев – „против“, 
Анелия Клисарова – „за“, Светлозар Чорбаджиев – „за“,  Мартин Байчев – 
„за“, Даниел Николов – „за“, Огнян Къчев – „за“ /натиснал погрешно 
„въздържал се“/, Венцислав Сивов – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Огнян Къчев променя своя вот: от „въздържал се“ в „за“. 
Окончателни резултати, колеги от гласуването. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 45; против – 4; въздържали се – 

2; отсъстващи – 0, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща подточка: предложение за предоставяне на гориво за 

календарната 2021 г. за нуждите на Държавен куклен театър - Варна. 
Имате думата. Режим на гласуване. 

 
510-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно предоставяне като дарение на гориво за 
отопление на  Държавен куклен театър – Варна – 21 429 литра. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-
филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

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

въздържали се – 2; отсъстващи – 7.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, които не сте успели да гласувате през 

„Контракс“? 
 
За протокола: Светлозар Чорбаджиев – „за“,  Бранимир Балачев – 

„за“, Цончо Ганев – „за“  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, моля. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 

2; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща подточка относно отпускане на финансови средства на 

Баскетболен клуб „Тича“. Имате думата. Д-р Митковски, имате думата, 
заповядайте. След това Христо Атанасов. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря ви, колеги. Г-н председател, подобен казус ние 

разглеждахме и миналата година, ако си спомняте и тогава изказването ми 
беше същото. Знаете моите пристрастия към футбола, но по принцип е 
добре да се гледат и резултатите на отделните клубове през годините. 
Баскетбола във Варна, мъжкият баскетбол става дума е с големи традиции 
и изградена страхотна подготвителна група от деца, младша, старша, 
кадети и т.н., т.е. школата е една от най-добрите в България. За съжаление 
тази школа обаче няма реализация, поради простата причина че от много 
години, за съжаление – пак казвам, мъжкият отбор няма сериозен спонсор. 
Дори и си позволих, ако си спомняте и в миналото, а пък и в преки 
разговори с вас, да предложа нещо ако толкова няма кой да го вземе, нека 
да стане общински отбор и да бъде финансиран от общината. Защото е 
жалко една такава школа да бъде затривана. Това за съжаление се отнася и 
за повечето отборни спортове в града ни, където в миналото се радвахме на 
големи успехи. Виждате какво става и с волейбола, и с хандбала. 
Единствено донякъде е футбола, но виждате и той на какво ниво е в града 
ни. Така че предложението доколкото знам /не доколкото знам, а знам/ че 
беше за 250 х.лв. Повтарям това предложение, въпреки че в комисията по 
финанси и бюджет е редуцирано до 50 х.лв. и нека да мислим по-
дълготрайно, по-дългосрочно извинете – по-дългосрочно за едно 
финансиране на отборните спортове в града ни извън това, което даваме 
като по програмата за финансиране на спортните клубове и според техните 
резултати. Защото вижте какво става в Пловдив, където се отпускат над 
300 х.лв. за техния баскетболен отбор, вижте какво става в Самоков, вижте 
какво става в Ботевград, т.е. градове с изключение разбира се на Пловдив с 
много по-малки финансови възможности отколкото град като Варна. 
Предлагам ви освен да завишим тази стойност на 250 х.лв., така и в може 
би тази година комисията по младежки дейности и спорт и дирекцията да 
разработят програма именно за стимулиране на и отборните спортове в 
града ни, дори ако трябва съвместно с тях, ако те нямат нищо против, част 
от тях да станат и общински. Благодаря ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Митковски. Тъй като, по спомен, отсъствахте от 

заседанието на комисия по финанси, сумата е редуцирана до 50 х.лв., като 
е отворена вратата разбира се за дофинансиране, след като се представят 
необходимите документи по отношение отчет за миналата година, както и 
програма финансова и спортна такава за новата 2021 г., като комисията 
съответно по младежки дейности и спорт ще ги разгледа, затова отпускаме 
50 хиляди, за да не спираме в момента работата на клуба, след което да се 
разгледа по отношение на останалата част от сумата. По тази причина е 
редуцирана временно до представяне на документи, пак казвам. Не е 
окончателно това решение. Колегата Атанасов, заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, част от това, което исках да кажа, Вие го 

казахте. Коментирахме го и в комисията. И по принцип подобни 
финансирания трябва да бъдат с ясни и точни параметри по програма и 
допълнително преди да се кандидатства, трябва да бъде – за следващи 
такива – то трябва да бъдат предоставени подробни финансови отчети за 
разходваните за предходния сезон средства. Такива, доколкото знам няма, 
настоявам в решението да бъде вписано това нещо, защото други клубни 
спортове сме финансирали във времето и подробно сме изискали към 
договора за това финансиране те да дадат отчет подробен за това по какъв 
начин са разходвани средствата. А по отношение на финансирането на 
клубните и индивидуални спортове /защото има и такива спортове/ община 
Варна може да направи такава програма, но не може да предлагаме да 
станат общински различни клубни спортове, независимо кои са клубовете, 
защото представете си какъв бюджет трябва да има дирекцията в това 
отношение. Така че подобно финансиране, както е била и практиката, 
трябва да бъде точно и ясно регламентирано с ясни и точни отчети на 
финансовите средства, които са разходени и чак тогава да им се позволява 
да могат да кандидатстват за нови такива. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов. По отношение на отчета го има 

вписано в проекта за решение това нещо, може да го видите, колеги. Няма 
други заявки за изказвания. Стела Николова – реплика, заповядайте. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Г-н Атанасов, аз разбирам Вашата 

позиция, но след като търсим отчет от клубовете, трябва да търсим такъв 
отчет и от медиите, където също е заложено финансиране и не е ясно там 
по каква линия и по какви критерии също се отпускат средства. Ние отчети 
за миналата година не получихме, поне аз не съм получила такъв, да не 



говорим че отново нямаме критерии там по които отпускаме средства, така 
че смятам че ако такова ще бъде отношението към спортните клубове, 
които пък нямат никаква възможност и  друга алтернатива да 
финансиране, за разлика от медиите, които могат да предлагат доста по-
сериозна реклама на някои, смятам че трябва да има такова отношение и 
към медиите. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Николова, за Ваша информация отчети ежегодно 

се предоставят от страна на медиите. Освен това ежегодно в решенията, 
които приемаме във връзка с медиите, също в проектите за решения ги 
задължаваме да предоставят такива отчети. В случай че желаете, може да 
се запознаете с тях, да Ви бъдат предоставени.  

Няма други заявки, колеги. Режим на гласуване. 
 
511-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Георги 
Ганчев – Президент на БК „Черно море-Тича“ с рег. № 
РД21001657ВН/26.01.2021 г.,, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет 
хиляди лева) на Сдружение с нестопанска цел за обществена полза 
„Баскетболен клуб „Черно море - Тича““, ЕИК 177029421 за сезон 2020-
2021 г. на мъжки представителен отбор и детско – юношеска школа на 
„Баскетболен клуб „Черно море - Тича““. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, приложение № 25 програма „Спорт“, т. 12.10 
Европейско първенство по художествена гимнастика от бюджета на 
Община Варна за 2021 г. 

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

Общински съвет – Варна задължава представляващия на Баскетболен 
клуб „Черно море - Тича“ да представи отчет за разходването на 
отпуснатите средства. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 40; против – 1; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 8.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Който не е успял да гласува, заповядайте. 
 



За протокола: Станислав Иванов – „за“,  Бранимир Балачев – „за“, 
Даниел Николов – „за“  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, моля. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 1; въздържали се – 

2; отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение е относно отпускане на 

финансови средства за профилактична програма „Комплексно пост – ковид 
проследяване“ на „Диагностично - консултативен център V „Света 
Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. Имате думата. Стела Николова, заповядайте. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател, аз имам само един въпрос. На ДКЦ-V 

трябваше да бъдат отпуснати средства за изграждане на асансьор, дали са 
отпуснати такива средства през тази година. Миналата година обсъждахме 
този въпрос, както казахте че ще залегне в бюджета, но тъй като не съм 
разбрала, този въпрос задавам. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Кратко изказване, г-н председател? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви дам възможност. Само в отговор – да, тъй като все още 

проектирането не е изпълнено, има заложени средства за проектиране и 
съответно за кугел в новия бюджет, както сме взели решенията. След като 
стане ясно след проектирането каква ще бъде сумата за асансьора, ще бъде 
коментирана и тя. Г-н Балачев, имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да кажа, че във връзка с тези средства в комисията по финанси 

и бюджет, всъщност програмата която е едно от нещата, които одобрихме 
с намиране и произход на средства откъде ще бъдат отпуснати, беше 
именно тази програма, тъй като същата е актуална към настоящия момент, 
така че ние ще гласуваме „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. 

 



512-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
управителя на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. № 
РД21002386ВН/03.02.2021 г. Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10 000 лв. (десет хиляди 
лева) на „Диагностично - консултативен център V „Света Eкатерина“ 
– Варна“ ЕООД за профилактична програма „Комплексно пост – ковид 
проследяване“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, приложение № 22 от бюджета на Община 
Варна за 2021 г. 

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

 Общински съвет – Варна задължава  управителя на  „Диагностично - 
консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 7.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, който не е успял да гласува, заповядайте. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“,  Бранимир Балачев – „за“, 

Йордан Павлов – „за“, Мария Тодорова – „за“, Даниел Николов – „за“  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, колеги. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Следващото предложение е за изравняване на стандартите за 
държавна делегирана дейност и местна дейност, считано от 01.04.2021 г., 
на социалните услуги. 

Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 

513-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



взема решение да бъдат изравнени стандартите за местните дейности с 
държавните стандарти, считано от 01.04.2021 г. по Социалната програма, 
приложение № 16 от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс към договорите 
за местни дейности по социалната програма.  

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, който не е успял да гласува, заповядайте. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“,  Бранимир Балачев – „за“, 

Генадий Атанасов – „за“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, моля. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Преминаваме към следваща точка: отпускане на финансови средства 
на Варненска асоциация на ресторантьори и хотелиери за изложение 
„Туризъм – експо дестинация Варна 2021 и туристическа конференция 
„Варна – 100 години курортен град“ 2021. Имате думата. Колега Балачев,  
заповядайте. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Искам да кажа защо подкрепихме на комисията и ще подкрепим днес 

едно такова предложение. Няма спор, че ресторантьорите са едни от най-
тежко засегнатите от пандемията и от мерките, които бяхме принудени да 
приемем, говоря на национално ниво, относно затваряне на заведения и 
т.н. Мисля, че подпомагане на една такава рекламна кампания от тяхна 
страна и участие в 100 години „Варна – 100 години курортен град“ би било 
отново подкрепа за варненския бизнес, затова ние ще гласуваме „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така,  няма други заявки за изказвания. Благодаря на колегата 

Балачев. Режим на гласуване. 
 



514-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Павлин 
Косев – председател на Управителния съвет на Варненска асоциация на 
ресторантьорите и хотелиерите с рег. № РД21003615ВН/22.02.2021 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) на Варненска 
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, ЕИК 103657372 за 
организиране на международно изложение „Туризъм-експо дестинация 
Варна 2021“ и международна туристическа конференция „Варна – 100 
години курортен град“ 2021. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма 
„Варна – 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

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

Общински съвет – Варна задължава Варненска асоциация на 
ресторантьорите и хотелиерите да представи отчет за разходването на 
отпуснатите средства. 

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 7.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, заповядайте. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“,  Бранимир Балачев – „за“, 

Антоанета Цветкова – „за“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, моля. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща подточка - отпускане на финансови средства на медии за 

медийни проекти. Имате думата. Г-жо Николова, заповядайте. 
 
 
 



Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н Балабанов. Уважаеми колеги, тъй като втора година 

обсъждаме все едно и също нещо, може би ставам досадна с това, но ние 
няма как нашата група да подкрепим нито един медиен проект, който е 
подал заявка за финансиране, тъй като няма критерий, по който трябва да 
бъдат оценени тези медийни проекти. Още повече, че ние даваме 
приоритет на едни медии без да обясняваме на отхвърлените защо ги 
отхвърляме. Смятам, че това е несправедливо и нашата група няма как да 
подкрепи нито един медиен проект, защото не можем да обясним на 
другите, които са отхвърлени защо го отхвърляме. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Николова. Колега Ганев, имате думата.   
 
Цончо ГАНЕВ 
Благодаря, г-н председател. Преди само да си кажа мнението и да се 

изкажа бих искал да Ви попитам нещо, свързано с точката. Тук ще 
гласуваме анблок това, което се обсъжда на комисия по финанси… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Цончо ГАНЕВ 
…или поотделно? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Анблок, както е прието на комисията по финанси. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Така, и другото което само искам просто да изясним, тъй като на 

комисия по финанси не се разглежда становището и положителните 
решения, които гласува комисията по архитектура а пък там доста пари се 
разпределиха и не мина през комисия по финанси, в момента ще ги 
разглеждаме ли тези разходи, които са планувани от общината или са 
вкарани някъде и аз просто не съм разбрал. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, те са си в бюджета, колега и са разгледани ведно в програмата, в 

цялостния бюджет, който разглеждахме преди малко.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Мисълта ми беше, че не са минали през комисия по финанси, това 

визирам. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Минали са в цялост, на против – минали са. Как да не са минали? 

Минали са. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами не е темата точно с парите и тези огромни средства също при 

конкретни проекти по никакъв начин не бяха нито повдигнати като 
отделна точка, нито гласувани, нито обсъждани. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама колега, те се гласуват в цялост с бюджета, а това че никой не е 

поискал да ги обсъжда, е съвсем друга тема. То и здравеопазването 
поотделно не е гласувано, само че беше обсъждано, тъй като колеги- 
членове на комисията имаха въпроси, становища и т.н. Давам го за пример 
здравеопазването, разбира се, и много други. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Добре, благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Конкретно по тази точка искам да изкажа моето мнение. За мен, при 

положение че не обсъдиха и не се показаха точно, конкретно и обосновано 
критериите, по които се отпускат средства за едни медии, а за други не се 
отпускат, критериите по които се фиксира една сума пари за едни медии, а 
за друга не се приема от мнозинството е недопустимо в момента да искате 
/нямам предвид вас, говорим като цяло/ да дадем положително или 
отрицателно становище, тъй като няма ясни критерии които да бяха 
изкарани, да бяха обосновани. По същия начин, по който се отхвърлиха 
парите за масовия спорт, по този начин ще отхвърлим и би трябвало да 
отхвърлим в момента и средства, които са предвидени. Както каза г-жа 
Господинова – ами ние ги имаме предвидени в бюджета, затова средства 
има предвидени. Да де, но на  какъв критерий се отпускат да кажем за една 
частна медия без значение каква е нейната посещаемост, а пък за друга 
частна медия не се обсъжда? По какъв критерий даваме пари на частни 
медии, а на държавни не даваме? Защото имаше и такива обсъждания на 
комисията по финанси. Моля някой от администрацията да внесе яснота 
какви са критериите и как точно е определено, че сайтове като „Нова 
Варна“ и темподобни изтривалки получават едни огромни средства? 
Защото в момента всички виждаме как мнозинството ще си купи медиите 
във Варна. И това няма да е за първи път нито ще е прецедент. Защото с 



европейските програми по същия начин се получава. Участваме, печелим 
евросредства медийно отразяване същите тези, които в момента искате да 
отпуснете средства. Това е купуване на медии. Няма как да не сме на 111-
то място. И това ни е много. Защото с обществени средства купувате 
политическо влияние върху медиите. Още веднъж моля някой от 
администрацията да посочи точно сега в момента какви са критериите, как 
са фиксирани тези суми. А не само защото някой е поискал. Ами утре 
даден сайт или дадена друга медия може да получи три пъти по-голяма 
сума и вие да му я гласувате. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 
Г-н Балабанов, това би трябвало да се коментира на комисия, не сега. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То се коментира, колега Чорбаджиев, аз това щях да кажа. 

Изчакайте, ще дам възможност на всички заявки за изказвания. По 
отношение на критериите всеки един проект е индивидуален медиен, вътре 
е записано за какво се иска финансирането било то за предавания в 
няколко от ситуациите и други такива, които всеки един от вас ги има нали 
тези неща. И на база това, ние като общински съвет правим преценка дали 
да отпуснем финансиране или не. Администрацията в случая няма 
конкретен критерий заложен, като тя не участва в одобряването на тези 
медии, а единствено и само ще изпълнява решението, което вземем. Така, 
колегата Костадинов. А, не, извинявам се,  реплика първо на Бранимир 
Балачев, след това Станислав Иванов и след това Марица Гърдева – 
реплика. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще бъда съвсем кратък. На комисията бяха представени всички 

направени искания до община Варна за отразяване на нейната дейност. 
Подложихме на гласуване всяко едно предложение. Тези, които успяха да 
съберат вота на представителите на комисията, бяха включени в проекта за 
решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Балачев. Колега Иванов, заповядайте за реплика. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Искам да ползвам правото си на реплика към представителите на 

„Да, България“, понеже присъствах на въпросната комисия искам да 



попитам колегите ми от „Демократична България“ какви им бяха 
критериите на комисията да гласуват за определени проекти „за“ и 
„против“, а сега се чудят и искат от някой друг да им даде критерия. Всеки 
един проект си има и недостатъци и всички ние като общински съветници 
формираме своето си мнение и по свои критерии гласуваме. Така че нека 
да не вменяват на администрацията някакви задължения, защото 
администрацията няма как да ги има тези задължения. Единствено което 
ние можем да формираме мнение е чрез нашия глас. Така че това са 
критериите, господа. А до колизията, която изпада групата на 
„Възраждане“ в началото направиха изказване, че няма да подкрепят нищо 
от предложенията за медиите, а след това гласуваха „за“ и „против“ 
съответно, но за тях не е нищо ново да бъдат така популистки настроени и 
да демагогстват по отношение на решенията си. Благодаря, г-н Балабанов, 
това исках да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, Марица Гърдева – реплика. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз смятам, че всеки един общински съветник може да изрази 

мнението си по въпроса за проектите чрез гласуване, но още един път 
както и в комисия искам да призова колегите общински съветници да се 
въздържат от обидни квалификации по отношение на медиите и 
журналистите във Варна. Колегите от „Нова Варна“ не са изтривалки. 
Много ви моля, бъдете така добри да не квалифицирате хора, които си 
вършат тяхната работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря и аз, г-н председател. Искам да припомня на колегите, 

които са тук, а пък и на хората които слушат от гражданите, че през 1999 г. 
по време на местните избори тогавашният министър на външните работи 
Надежда Михайлова беше записана, защото на една среща на актива в 
Ловеч, на актива на СДС – управляващата партия тогава, се оказа че е 
имало човек който е направил запис на нейната реч пред активистите. На 
този запис тя каза следното нещо те се оплакваха, че журналистите не ги 
харесвали и не ги отразявали добре. И тя тогава каза: Ами вземете ги 
нахранете тези журналисти. И резултата беше повече от добър – нахраниха 
журналистите и СДС действително спечелиха в по-голямата част от 
местата, не само в Ловешка област, но и в цялата страна. Това беше преди 
22 години. Оттогава насетне практиката за храненето на журналистите 



очевидно се е усладила доста и на двете страни – и на хранещите, и на 
охранваните, или на охранващите се. Лично аз смятам, че едно подобно, 
как да кажа, спонсориране на обществения бюджет, защото това са 
средства, които  са обществени е абсолютно неморално. Все още е законно, 
но да се надяваме, че след няколко месеца нещата ще се променят. Тъй 
като не е редно, не е редно една управляваща партия или коалиция, както 
добре знаем Варна се управлява от коалицията ГЕРБ-ДПС-ВМРО не е 
редно една такава управляваща партия или коалиция с обществени 
средства да купува индулгенции за себе си от страна на медиите, ако 
въобще можем да говорим за медии, защото истината е, че в нашия град 
има медии, но има и отходни канали. Има и фалшиви медии, има и 
фалшиви профили в интернет, някои от тях свързани с общински 
съветници от управляващата партия, които са достатъчно добре известни и 
публични и са предмет на подигравка, присмех, погнуса и отвращение от 
страна на всеки един, който гледа и се информира, защото в нашия град 
има страшно много информирани хора, слава Богу! И по-голяма част от 
тях не се информират от така наречените медии, защото напълно наясно, 
че който плаща, той поръчка музиката. Между другото, ние от 
„Възраждане“ направихме един мониторинг на така наречените 
спонсорирани медии миналата година и съвсем скоро – изчакваме просто 
да влезем в кампания, защото ще го направим точно в хода на кампанията, 
когато ще си проличи много ясно кой на кого, колко и какво е плащал и 
кога, че за миналата година в нито една, повтарям – в нито една от 
спонсорираните от общината медии няма критичен материал за 
управляващото мнозинство или за лицето кмет Иван Портних. Нито една 
медия с нито един критичен материал. Това е само по себе си подкуп, 
класически подкуп. Но най-лошото от всичко е, че това е подкуп извършен 
с общи пари. Аз не бих имал нищо против така както е сега по време на 
избори, всяка една партия /тя е задължена и по закон, тук вече нещата са 
съвсем  различни/ да си плаща на медиите. Но смятам, че във времето 
между изборите ако някой иска да си прави пиар, ако някой иска да се 
вижда по медиите, нека да го прави със свои собствени пари, а не с 
народните пари. Не с общински, не с държавни, не с каквито и да било 
общи средства от обществен ресурс, които идват от всички джобове на 
гражданите, включително и от моя джоб. Така че ние сме принципно 
против тази точка, а иначе такива внушения от сорта на това, което беше 
казано пак от един от колегите /аз трудно им запомням имената на хората 
от ГЕРБ, еднакви са ми/ не мога да разбера как е възможно да се прави 
дори и елементарно сравнение между някои от медиите /така наречените 
медии, като да кажем „Нова Варна“/ и утвърдени такива, които са 
национални медии – доказано, доказано безпристрастни. А някои от тях – 
няма да споменавам кои, защото не искам да влизам в допълнителни 
детайли, досега не са получавали една стотинка, може би защото са точно 



безпристрастни. Така че всякакви подобни внушения, много моля и 
настоявам да бъдат оставени за друг разговор, за личен разговор някъде на 
маса, в механа, в бирария, в кръчма – там където се събират и се бистрят 
политиките от големи политически експерти, но не и тук в общинския 
съвет. За нас от „Възраждане“ това е изключително недостойно. Смятам 
между другото това, което каза Гърдева има до някаква степен основание. 
Да, обиждаме журналистите по този начин. Обиждаме, като ги храним 
така. Обиждаме ги, действително. Това е изключително обидно. Ако аз бях 
журналист никога не бих направил нещо подобно. За мен това е удар по 
достойнството. Защото когато извадим тази статистика ще стане много 
ясно. Първо, нито един критичен материал на управляващите. Второ, 
почти никакво присъствие на опозиционни кандидати или да кажем не 
кандидати, хайде, то вече няма, от миналата година нямаше никакви 
избори слава Богу, но никакви представители на опозиционни партии или 
никакви от кумова срама, тук-таме някои. Съотношението обаче е в пъти 
повече в полза на управляващите, в пъти повече. Което е наистина много, 
много недопустимо. Не случайно сме на 111-то място, макар че всъщност 
не знам за тази година дали излезе всъщност за 2020 г.статистиката, може 
да се окаже, че сме паднали още по-надолу. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Искам реплика, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само момент, ще дам възможност…. момент само. Колега 

Костадинов, това го разбирам като позиция, изказана от името на групата 
ви.  

Първо реплика на Бранимир Балачев, след това на Стела Николова.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така, по отношение на това дали се хранят или не се хранят, аз 

смятам че средствата, които се заделят, а то се заделят защото такава е 
системата, държавата, също заделя и всяка една община е задължена да 
заделя такива средства за популяризиране на дейността на общинския 
съвет и на общината. Така че тук не става дума за хранене. Тук, ако има 
някакъв критерий, то трябва да бъде в подбора. Подбора, както обясних 
преди малко се направи и на комисията, най-вероятно ще се направи и 
днес. Тези, които считаме, че отразяват дейността на общинския съвет и на 
общината добре в свои предавания или така нататък, очевидно всеки един 
от нас ще си направи своя извод. Да се говори на аба и да се говори, че се 



храни някой…хранят се медиите от друго – хранят се от билбордове, 
хранят се от платени публикации и т.н., каквито ГЕРБ не прави. Това е 
едно.  

И второ, ще моля, г-н председател да направите официална 
забележка, съобразно правилника на колегата Костадинов. Няма как да 
твърди, това че не може да запомня имена – има си листче, има химикал – 
да си ги записва. Не може да говори „изказа се някой си от ГЕРБ, те всички 
са еднакви…“ – това не е добро и е не само до възпитание, това вече 
надминава границата на…говори за безразличие едва ли не, това е обида и 
нека да не стигаме до други места, където няма да се чувства комфортно, 
въпреки че е чест гост на подобни места колегата Костадинов. Така че 
моля за официална забележка в тази насока.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Николова, реплика към Костадин Костадинов. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Не, репликата ми беше към г-н Станислав Иванов, г-н председател, 

но тъй като… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Станислав Иванов… няма как да имате реплика към него, тъй като 

той не е правил изказване. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Направи изказване… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не е правил изказване… 
 
Стела НИКОЛОВА 
…и спомена „Демократична България“, така че аз… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не е правил изказване, много моля, слушайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Напротив, г-н председател, и беше спомената групата на 

„Демократична България“, искам да обясня нещо на колегите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, отново Ви казвам… 
 



Стела НИКОЛОВА 
Миналата година, на комисия по култура се взе… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, думата има Костадин Костадинов за дуплика. И, колега 

Костадинов, отправям апел да се въздържате от каквито и да било 
квалификации по отношение на колеги, било то и необидни, било то и 
заобиколни такива, които не са точно обида. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Реплика към Костадин Костадинов, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо дуплика има заявена от Костадин Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, аз не си спомням да съм направил някаква квалификация към 

когото и да било. Но чух много интересно твърдение от страна на Балачев 
за това, че съм присъствал в някаква варненска медия постоянно. Я да ми 
каже г-н Балачев в коя точно медия  съм присъствал, че ми стана 
интересно – варненска медия? Искам да получа директен отговор за коя. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не каза медия, колега Костадинов, не каза медия… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Казах държавна институция. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, така беше. Така. Стела Николова – реплика към Костадин 

Костадинов. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Г-н Костадинов спомена, че спрямо българското законодателство не 

е престъпление да се финансират частни медии с държавни и общински 
средства, но спрямо европейското законодателство това противоречи на 
европейското законодателство във връзка с чистотата на медийната среда и 
плурализма. Това исках да репликирам г-н Костадинов и да го обясня 
всички колеги, а по отношение на комисията по култура и 
миналогодишното изработване на критерии, мисля че помним все още 
какво сме правили предната година. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Златев, имате думата – последната заявка за изказване. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря, г-н председател. Моето изказване ще го започна първо с 

една реплика към г-н Балачев: искам да разбера къде е записано, че ние сме 
длъжни да даваме пари на медиите? Това е първото и оттам ще продължа. 
Доста неща се казаха. Г-жа Николова също спомена, че миналата година /и 
аз участвах изцяло в дебата за медиите/ където всички поеха ангажимент 
като администрация да изработят критерии за тези медии, тъй като някои 
се оплакваха че не им се отпускали, а други бяха определено 
привилегированите медии, които през цялата година ги следих, за да видя 
какви са публикациите които предоставят пред обществеността и видимо 
беше, че те бяха точно насочени само към управляващото мнозинство. 
Така, тези пари са на всички данъкоплатци, значи там трябваше да бъдат 
абсолютно всички вътре да вземат участие на процентен принцип или 
както и да е да вземат участие. Още миналата година аз заявих следното 
нещо: в бизнеса има начин на съществуване чрез правото да привлечеш 
клиентела със съответните постове или както искате, или реклами. Ако 
дадена медия иска да се издържа, тя ще ни гони нас за да може ние да 
даваме интервюта, които да бъдат интересни за гражданите. А реално 
погледнато, какво се получава? Ние даваме пари, без тя да се потруди по 
някакъв начин. Това е неправилно и от миналата година нищо не направи 
администрацията за тези критерии, за които говорихме. В „Култура“-та 
има някакъв фонд, който ние тука нищо не направихме. Т.е. всяка година 
ще си повтаряме едни и същи неща. Определено казвам, че това не е 
правилния подход и не е правилно на тези медии да се дават финансови 
средства, за да обслужват управляващото мнозинство. Трябва да има 
обективен критерий, който общината не прави. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Тъй като няма повече заявки за изказвания ще си 

запазя правото последен, изчаках ви…всички, част от колегите 
коментирате критерии, критерии, критерии, подхвърляте топката от 
администрацията, незнайно защо… Абе, колеги, вие къде бяхте през 
годината, че не ги изработихте тези критерии, че да ги предложите на 
съвета. Щом смятате че не знаете как да гласувате по всеки един проект, 
ами предложете тези критерии, да ги разгледаме, да ги обсъдим и да ги 
приемем. Нито един от вас не си направи труда през тази година да 
предложи такива критерии. А в момента казвате – няма критерии. Ами, 
хайде, предложете ги.  

Режим на гласуване, анблок на всички. 
 



515-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Наталия 
Господинова – Главен редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № 
ОС20000731ВН/22.12.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 540 лв. (четиридесет и 
пет хиляди петстотин и четиридесет лв.) с включен ДДС на „Дарик 
радио“ АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” 
на „Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В сключения 
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ от 
бюджета на Община Варна за 2021 г. 

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

 Общински съвет – Варна задължава „Дарик радио“ АД  да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
516-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Георги 
Костов – управител на „Смарт Хоум Сис ООД“ ООД, собственик на медия 
„Нова Варна“ с  рег. № РД20023112ВН/01.12.2020 г., Общински съвет – 
Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 
53 802 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин и два лв.) с включен ДДС на 
„Смарт Хоум Сис ООД“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, ЕИК 
202977153 за медиен проект за отразяване на културни и други значими 
събития на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на културни и други значими събития 
на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по 
младежта“, приложение № 26 „Младежки дейности“ от бюджета на 
Община Варна за 2021 г. 

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

Общински съвет – Варна задължава „Смарт Хоум Сис ООД“ ООД, 
собственик на медия „Нова Варна“ ЕООД да представи отчет за 
разходването на отпуснатите средства. 

 



517-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и по предложение от Деница 
Джурова – управител на „Фокус Нунти“ ООД с рег. № 
РД20024484ВН/21.12.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 870 лв. (тридесет и 
хиляди осемстотин седемдесет лв.) с включен ДДС на „Фокус Нунти“ 
ООД, ЕИК 130552817 за реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в 
ефира на радио „Фокус Варна“, посветено на Община Варна. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ бюджета на Община Варна за 2021 г. 

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

 Общински съвет – Варна задължава „Фокус Нунти“ ООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
518-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 14 400 
лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лв.) с включен ДДС на „Роял 
Комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 205185996 за популяризиране на събитията 
и туристическите услуги в Община Варна по повод „Варна – 100 години 
курортен град“. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма 
„Варна – 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

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

 Общински съвет – Варна задължава Роял Комюникейшън“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 



519-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 34 120 
лв. (тридесет и четири хиляди сто и двадесет лева) с включен ДДС на 
„НЕТ ФМ“ ЕООД, ЕИК 130500020 за рекламна стратегия за кампания 
„Варна – 100 години курортен град“. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 - Програма туризъм, в. т.ч. Програма 
„Варна – 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

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

  Общински съвет – Варна задължава „Фреш Медиа България“ да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
520-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Кирил 
Налджиев – управител на Медия груп 24 ЕООД с  рег. № 
РД21000510ВН/11.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 лв. (тридесет и 
шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп  24“ ЕООД, ЕИК 
160100650 за медиен проект за отразяване на културни и други значими 
събития на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на културни и други значими събития 
на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община 
Варна за 2021 г. 

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

Общински съвет – Варна задължава „Медия груп  24“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 



521-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Кристина Николова – директор „Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № 
ОС21000014ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 лв. (тридесет 
хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560 за 
медиен проект за реализиране на ключови проекти за развитието на града. 
В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на значими събития на Община Варна.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община 
Варна за 2021 г. 

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

 Общински съвет – Варна задължава „Труд медиа“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
 
522-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Невяна 
Троянска, издател на Венис груп с рег. № ОС21000010ВН/11.01.2021 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 7 000 лв. (седем хиляди лв.) с включен ДДС на 
„Венис груп“ ЕООД - „БРАТ-BG“, ЕИК 202444664 за популяризиране на 
ключови проекти за развитието на Варна през 2021 г. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на значими събития в областта на туризма, културата и 
спорта на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма 
„Варна – 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

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

Общински съвет – Варна задължава „Венис груп“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 



523-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Р. 
Широков – управител на „Клиър Сенс“ с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 
г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 19 760 (деветнадесет хиляди седемстотин и шестдесет 
лева)  с включен ДДС на „Клиър сенс“ ЕООД, ЕИК 202670147 за 
отразяване на културни, образователни, спортни и други значими събития 
на Община Варна. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по 
младежта“, приложение № 26 „Младежки дейности“ от бюджета на 
Община Варна за 2021 г. 

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

Общински съвет – Варна задължава  „Клиър сенс“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
524-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Росен 
Иванов – генерален директор на „Офлайн магазин“ ООД с рег. № 
ОС21000043ВН/25.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до  6 840  (шест хиляди 
осемстотин и четиридесет лева) с включен ДДС на „Офлайн магазин“ 
ООД, ЕИК 206257441 за отразяване на „Варна – 100 години морски 
курорт“, 100 г. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ - 95 г. и 
международен фестивал „Варненско лято“. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

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

 Общински съвет – Варна задължава „Офлайн магазин“ ООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 



525-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Венелина Гочева – управител на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. № 
ОС21000070ВН/10.02.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 лв. (двадесет и 
девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС на „ПРО НЮЗ 
България“ АД, ЕИК 202217061 за медиен проект за популяризиране и 
представяне на възможностите за туризъм на Община Варна. В сключения 
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

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

Общински съвет – Варна задължава „ПРО НЮЗ България“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 26; против – 5; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 9.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате възможност, който не е успял да гласува. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“,  Бранимир Балачев – „за“ 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Окончателни резултати, моля. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 28; против – 5; въздържали се – 

11; отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение за решение: даване на съгласие за поемане 

на дългосрочен общински дълг. Преди да дам думата за мнения и 
съображения ще дам възможност на директор дирекция „Финанси и 
бюджет“  Стефка Господинова за едно кратко допълнение към решението. 
Заповядайте г-жо Господинова. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Благодаря. Здравейте и от мен. Аз се извинявам предварително, че се 

налага това допълнение, но то е в резултат на получена актуализирана 
индикативна оферта от Фонда на фондовете за северна България, където в 



предложението за дълг е предложена на база тяхна оферта, финансовите 
параметри, включително и обезпечението за 40 млн., от които 10 млн. за 
съфинансиране на изграждане, пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски ясли и детски градини и училища на територията 
на община Варна и 30 млн. за проекта за основен ремонт и реконструкция 
на уличната мрежа на територията на община Варна. На база на тяхна 
индикативна оферта ние изготвихме нашето предложение. В момента, след 
комисията по финанси се получи, че тази оферта е разгледана на първо 
ниво и колегите от Фонда на фондовете са отправили предложение, че от 
ключово значение за одобряване на тези два кредита, или общия кредит в 
размер на 40 млн. е да бъде допълнено и раздела или точката за 
обезпечение на кредита, като една от основните причини е, че такова 
обезпечение е посочено вече в другия фонд за градско развитие, фонд 
ФЛАГ, и трябва да бъде синхронизирано по отношение на грантовите 
схеми за градско развитие.  

Така, че зачитам точка IV, точка V, точка първа на реда за 
обезпечение за двете кредитни линии: „Особен залог по реда на Закона за 
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната 
сметка на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за 
наличностите по тези сметка също са обект на особения залог“. 

Благодаря ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. В крайна сметка, обобщено казано са наличностите 

като особен залог. Имате думата, колеги за заявки за изказвания, т.като  не 
виждам такива да са постъпили все още в системата. Цончо Ганев, 
заповядайте. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Благодаря, г-н председател. Аз ще гласувам категорично против 

тегленето на този огромен заем по няколко причини. Преди това, обаче е 
важно да кажем нещо, което беше казано днес, а то е именно, че Община 
Варна с този колосален дълг, който иска да изтегли – от 80 млн., и най-
вероятно мнозинството на ГЕРБ, ВМРО и ДПС ще одобри, сумата става 
почти 200 млн. задлъжнялост. Като прибавим и че само преди два месеца 
се изтеглиха 10 млн. за „Градски транспорт“, за да може да купуваме по 10 
тона гориво на ден по цени, които са на дребно, нещата въобще не са 
лицеприятни. На фона на това всичко нещо ние и аз в частно дълбоко се 
съмнявам, че ще бъдат избрани най-добрите оферти, че ще бъде избрано 



изпълнение, което да гарантира първо - качество, второ - и конкурентна 
цена. Примерите за тези мои съмнения не са малко, но като почнем и 
свършим с най-скъпия булевард в историята на България от почти 140 
млн., може и да са повече - никой не дава крайна оферта колко е струвало 
това нещо и се крие като държавна тайна - няма как да одобря да се вземат 
80 млн. за неща, които може би ще се свършат с половината пари, може би. 
Може би и доста по-добри резултати да се постигнат с тези пари. Няма как 
да се съглася, че ще теглим заем, за да може да унищожим едно 100-
годишно училище, за да дадем място за друго. Не е коректно спрямо 
нашите деца да настройваме и децата, и родителите едно срещу друго. В 
момента се придвижват неща и се теглят милиони за подобряване на 
социалната инфраструктура във Варна, където цитирам – „сигуряване на 
подходяща социална инфраструктура за лица ползващи социални услуги, 
включително роми на територията на община Варна“. Извинявайте, това е 
сегрегация. Извинявайте, това е дискриминация спрямо нас. Не е нормално 
това нещо да се вкарва в официален документ и в същото време всичките 
тези хора, които живеят в гетото искате да закриете училището, в което 
ходят децата им. Това ли ви е социалната политика? Няма как и това нещо 
да бъде платено с нов кредит, който ще изплаща не само аз, ами и моите 
деца. Не е нормално това нещо, което се прави за ремонт на улици - 
предизборно да теглим 30 млн. За облагородяване на квартали да изтеглим 
38,5 млн. Това нещо няма как да се приеме от мен и аз по никакъв начин 
няма да го одобря и да гласувам „за“. Не самото теглене, а качеството и 
фирмите, които ще бъдат избрани, аз съм с огромни съмнения, че ще бъдат 
използвани тези обществени средства по предназначение и по начин, по 
който да гарантира прозрачността на тяхното изразходване. Благодаря. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Ганев. Колега Балачев, заповядайте за 

реплика. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Кратка реплика. Доколкото разбрах колегите от „Възраждане“ няма 

да подкрепят тегленето на този заем, защото не са убедени, че ще бъде 
избран най-добрият изпълнител. Ами колега, на картата като общински 
съветник пише, че имате абсолютно всички права за контрол. Така че 
просто го използвайте. Ако нещо не сте доволни от това имате право да 
погледнете тръжните документи, имате право да направите питания, 
искания и т.н. Но в ефир днес, дали ще бъде в ефир, дали ще бъде на живо, 
ако бяхме в Пленарна зала, да създавате впечатление, че едва ли не 



Община Варна е корумпирана, че тя приема някакви средства, че едва ли 
не на някого дава повече отколкото трябва да взема, аз не се наемам като 
юрист да твърдя такова нещо без да имам необходимия документ, защото 
това е обвинение в тежко умишлено престъпление, което извинявайте, но 
ще Ви подскажа безплатно, че това е наказуемо и то доста тежко 
наказуемо. Така че ние, като общински съветници имаме възможност да 
контролираме тези процеси, а че те са необходими вече вземахме 
отношение по тях. Не искам да се връщам… 

 
Цончо ГАНЕВ 
Дуплика искам, г-н председател, т.като не ми работи системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика, заповядайте.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балачев, ще Ви помоля да не ми давате съвети, аз какво точно да 

казвам и къде точно да гледам. По никакъв начин Вие не сте критерият, 
който или пък институцията или пък човека, който ще мога да приема 
неговото мнение за меродавно. Аз моята карта съм я чел. Напротив, нещо 
повече – аз използвам тези права, но отсреща няма никой, защото и аз и 
групата на „Възраждане“ имаме най-много входирани писма към 
въпросната институция – администрация-Община Варна. Отговори няма. 
Месеци наред, години наред вече. Няма отговори, затова не ми 
обяснявайте аз къде да гледам, защото ще вкарам питане защо е избрана 
колосалната оферта за 140 млн. и Вие ще откажете, защото 140 млн. 
наляхме за булевард, който в момента прави най-големите задръствания, 
защото вие криете колко струва целия проект, защото през сесия даваме по 
още няколко милиона. Затова, не ми обяснявайте аз къде точно и какво да 
гледам. Не сте Вие човека, който да ми служи за пример. Благодаря. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Жалко, колега. Жалко. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Георги Георгиев, следваща заявка за изказване. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, г-н председател. Дълговите инструменти не са нещо лошо 

в икономиката. Напротив, те са полезен инструмент, чрез който може да се 
повиши ефективността на разходите на конкретен субект, независимо дали 
е финансово или нефинансово, или публично дружество. В този случай 
основният проблем е предмета на този кредит, целта на кредита и целта на 



разходите, които ще направи Общината чрез този кредит. Поредният дълг, 
който ще поеме няма да доведе повишаване ефективността, жизнения 
стандарт и качеството на живот на варненци. Напротив, за пореден път ще 
бъдат направени градинки. Помним на предните, преди предните избори, 
правихте детски кътове. Масово се направиха едни детски кътове, които в 
момента са начупени, потрошени дори опасни, опасни за децата. За 40 хил. 
лв. беше средната стойност на един такъв кът. Сега в момента сменяте 
тактиката. Вместо детски кътове ще правите площадки, градинки и там 
нещо друго. В същото време, пак казвам, покривите на болниците текат, 
учителите работят в безобразни условия. Вие отказвате дори един 
елементарен бизнес-бюлетин да бъде направен от скучаещата 
администрация, та видиш ли по някакъв начин ефективността на този град 
да бъде повишена. Как ще има бизнес в този град, как ще има добавена 
стойност, как някой ще произвежда в този град, та да включим така 
меродавния за г-ин Станев неокласически модел, който тогава евентуално 
би могъл нещо да свърши. След като няма стопански субекти, фирми и 
дружества, които да създават добавена стойност в този град, всеки лев взет 
назаем и изхарчен, налят в тази черна дупка ще бъде профукан.  

Точно в тази връзка ние не сме съгласни с този кредит и категорично 
отказваме да го подкрепим. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на колегата Марица Гърдева. Заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
И аз реплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И д-р Станев след това. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, инфраструктурата в кварталите особено и говоря 

особено за малките квартали, за малките улички, че дори и за както преди, 
в началото на сесията каза колежката Николова, за „Цветния квартал“, за 
улици като „Ружа“ са изключително важни, защото хората живеят там, 
живеят на тази улица, прибират се в къщи и им трябва и да няма дупки по 
улицата, и да има тротоар, по който да се приберат и да им е приятно да 



живеят там. За съжаление много хора живеят в крайните квартали, не 
живеят в т.нар. богати райони в самостоятелни къщи и точно тези хора 
имат нужда като се прибират в къщи да им е хубаво. Така, че аз мисля, че 
всичко казано до тук е безсмислено, защото това е много важно за 
гражданите на Варна – да имат една хубава среда, в която да живеят.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, дуплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика, колега Георгиев. Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Действително е важна среда, в която живеят гражданите 

на Варна, но както казахме – ясно и категорично, ние от „Възраждане“, 
става въпрос, колеги за приоритети. Преди да живеят в красиви градинки и 
да има пейки край блоковете гражданите трябва да бъдат сигурни за 
здравето си, за това къде изпращат децата си, че те ще учат в безопасни 
училища, че те ще учат, че те ще бъдат обгрижвани от достойни учители, 
които получават достойни възнаграждения, че като отидат в болница 
лекарите и медицинските специалисти няма да ги гледат като елементарен 
материал, просто защото са смачкани от системата и принудени да работят 
за минимални възнаграждения от 600-700 лв. Преди да стигнем до 
парковете и градинките, колеги, приоритетите са съвсем други. Не мога да 
повярвам, че вие които управлявате този град, вие, които управлявате този 
град стигате до там да оставите Инфекциозна болница на произвола на 
съдбата… Та парковете и градинките ли са в момента най-важното при 
положение, че фирмите отпадат една след друга в процес на ликвидация 
има в момента над 8 хил. дружества по данни на Търговския регистър и в 
същото време вие извеждате като приоритет и на бюджета, и на кредита, и 
на всякакво друго финансиране нещо, което би трябвало да бъде далеч на 
опашката след всичко останало важно, което е истински важно за 
гражданите на Варна. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Кратко и ясно: не съществува неоконсервативен, има неолиберален 

модел. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ама кой говори за неоконсервативен… 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, не съм ви дал думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
И моля за извинение, г-н председател, тук не чух никакви фискални 

отговори на предложенията и ако правилно съм разбрал всички тези 
предложения до този момент, водят до две неща – или да си признаят, че 
искат в приходната част повишаване на данъци, такси, диференциация и 
т.н., в разходната част увеличаване на средствата по различни проекти, 
които са неизвестни за мен или пък да приемат програмите, които са 
приети към този момент. Репликата ми е, че не може да се смесват модела, 
по който ние се стремим да вкараме в оборот средства с модела, който 
увеличава данъците, увеличава таксите и повишава тежестта върху 
населението. Това е фиска, ние днеска това гледаме. Благодаря ви. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Дуплика може ли, г-н председател?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Станев. Имате думата, г-н Георгиев, за дуплика. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Първо, не сме коментирали изобщо за 

неоконсервативен модел, защото самите неща се изключват. Говорим за 
класически и неокласически икономически модел, съответно класическа и 
неолиберална икономическа школа. Видно от изказването на г-н Станев, 
той симпатизира на неокласическата либерална школа, което обаче ясно 
показва сбърканата икономическа логика на настоящия бюджет. Колеги, 
как изобщо говорите за превес на търсенето при положение, че няма 
предлагане, пак го казвам. Разбирам, че искате нещо да покажете, някакви 
познания в икономиката, ама не е това начина. Не е. При положение, че 
няма кой да я създава тази добавена стойност няма как да стимулирате 
стопанските субекти, които да я търсят. Елементарно е. Затова този 
бюджет, пак повтарям, е бюджет на бюрокрацията и градинките. Само това 
ще създавате. Както създавахте преди детски кътчета, така ще създавате 
градинки…  

 
…….. /н.р./ Ние обсъждаме бюджет в момента. 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Моля за тишина. 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 
 … а в същото време промишлената зона ще бъде гробница. 
Благодаря. 
 

Янко СТАНЕВ 
Дуплика. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател,  имаме процедурно предложение само.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика, след което процедура. 
 
Янко СТАНЕВ 
Слаб „2“. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Дуплика.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, това ли беше Вашата дуплика? 
 
Янко СТАНЕВ 
Да, това е моята дуплика. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Процедура на колегата Балачев. Имате думата, колега. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, съжалявам, обаче почваме да се повтаряме и като, 

че ли темата се измества в страни. Ако няма съществени изказвания аз 
предлагам да прекратим дебатите и да минем в режим на гласуване. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Как не ви е срам. 80 млн.лв. кредит ще теглим и вие искате да 

прекратим дебатите?! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура. Режим на гласуване по процедурата. По правилник се 

подлага веднага. Други заявки няма.  
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 23; против – 14; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 13.* 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, имате думата. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“,  Бранимир Балачев – „за“, 

Даниел Николов – „за“, Христо Боев – „против“, Стефан Станев – „за“, 
Костадин Костадинов – „против“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателните резултати 
 
Общи резултати от гласуването: за – 27; против – 16; въздържали се 

– 1; отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване на предложението по същество. Не разбрах, 

колега… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Отрицателен вот. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателен вот. Цончо Ганев, заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, мисля, че станахме за пореден път свидетели на 

срамен акт от страна на Общински съвет - Варна. Не е нормално да теглим 
80 млн. и мнозинството в лицето на г-н Балачев да вкарва предложение и 
да се гласува и да се одобри прекратяване на дебатите. Извинявайте, кое 
точно и кое е по-важното в момента от това, че се загробват нашите деца. 
Ние имаме да изплащаме в момента 200 млн. заради това, че мнозинството 
одобрява поредното безумие. Това е срамно петно и мисля, че 
мнозинството трябва много добре да се замисли какво прави. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, дебат – много обширен, пространствен, имаше през 

два броя обществено обсъждане, а също така и в ресорните комисии, както 
и тук, може би половин час вече. Така, режим на гласуване по същество.  

 
526-4. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,  чл. 
17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 



Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг чрез сключване на договор за кредит с “Регионален фонд за градско 
развитие” АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент 
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, 
съфинансиращата институция по инструмента за съфинансиране на проект 
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ 
„Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., при следните основни параметри:  

• Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  
• Максимален размер на кредита – до 143 230 лв., разпределен както 

следва:  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 84 506 лева (осемдесет и четири хиляди 

петстотин и шест лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита – 120 месеца 
• Срок на усвояване – до 24 месеца  
• Срок за погасяване – 96 месеца 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 24 месеца   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
• Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит 

Б 
• Такса управление – без такса 
• Такса за предсрочно погасяване – без такса 
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 

тарифата на банката 
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси. 



• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 58 724 лева (петдесет и осем хиляди 

седемстотин двадесет и четири лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита –  120 месеца 
• Срок на усвояване – до 24 месеца  
• Срок за погасяване – 96 месеца 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 24 месеца   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
• Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс 

на Банка ДСК АД + надбавка от 2,35% годишно 
• Такса управление – 0,3% от размера на дължимата главница на 

Кредит Б, дължима ежегодно  
• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката  
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 

тарифата на банката 
•  Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

II.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 
1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“, 
по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., част от 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 



за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, при следните основни 
параметри: 

• Максимален размер на дълга – 500 935  лв. (петстотин хиляди 
деветстотин тридесет и пет лева) 

• Валута на дълга – лева  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем 
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, 
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да 
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 
на решението по т. 1.  

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 
1 и чл. 19а от Закона за общинския бюджет, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, 



реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, 
детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата 
им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и 
основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към 
предвидените за благоустрояване междублокови пространства на 
територията на Община Варна” и проект „Благоустрояване на 
междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри 
микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев” и ул. „Асен 
Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на 
пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 
778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. 
„Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число 
основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и 
благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав 
Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“, при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 40 000 000 лв. (четиридесет 
милиона лева) 

• Валута на дълга – лева  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем 
• Срок на кредита – 240 месеца 
• Срок на усвояване – до 36 месеца от датата на сключване на 

договора, без фиксирани траншове 
• Гратисен период – 36 месеца от датата на сключване на договора 
• Условия за погасяване:  
-  Срок на погасяване – 240 месеца, считано от датата на подписване 

на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 
без такса за предсрочно погасяване. Главницата се погасява на равни 
месечни вноски, след изтичане на определения гратисен период. 

-  Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства  

• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент в 
размер на не повече от 1,5%  

• Комисионни по кредита: 
- Такса управление – до 100 лв. месечно, дължима от месеца на 

първо усвояване до окончателното погасяване на кредита; 
- Такса ангажимент – до 0,5% на годишна база, дължима върху 

неусвоената част от кредита; 
- При предсрочно погасяване без такса; 
- Наказателна лихва при просрочие на главница – 4% над редовния 

лихвен процент на годишна база, дължима за срока на просрочие. 



• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия 
по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да 
подпише договорите за кредит и за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т. 1.  

3. При отказ от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД да финансира проект 
„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, 
рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа 
инфраструктура на територията на Община Варна и основен 
ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към 
предвидените за благоустрояване междублокови пространства на 
територията на Община Варна” и проект „Благоустрояване на 
междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри 
микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен 
Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на 
пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 
778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. 
„Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число 
основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и 
благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав 
Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“, Общински 
съвет – Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 
1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Варна, взема решение Община Варна да 
поеме дългосрочен дълг в размер до 40 000 000 лв. чрез банков заем със 
следните параметри: 

• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 40 000 000 лева (четиридесет милиона лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 



• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи 
на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 
публичните финанси (ЗПФ) и бюджетните взаимоотношения на Община 
Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от 
Закона за публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване: 
- Срок на усвояване на заема – до 4 г. 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  
- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата   
- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване 
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера 

на заема   
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от 

сбора от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + 
надбавка до 2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 

на усвояване; 
- Без такси за предсрочно погасяване; 
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва; 
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на 
общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг;  

- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  



- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината 

и лице за контакт;  
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 

на общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението 
на общинския бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския 
бюджет за 2020 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 
дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 
страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 
работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на 
общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от 
постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община 
Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 
изиска от участника допълнително документи и информация. Комисията 
разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването 
и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се 
утвърждава от кмета на общината. След утвърждаването на протокола, 
същият се изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се 
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. 
Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и 
неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се 
класира и с него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  



4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 
не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проектите, да подпише договора за заем и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

 
IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,  чл. 
17, ал. 1  и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско 
развитие” АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент 
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, 
съфинансиращата институция по инструмента за финансиране на проект 



„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на 
Община Варна”, при следните основни параметри:  

• Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  
• Максимален размер на кредита – до 30 000 000 лв., разпределен 

както следва:  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 17 700 000 лева (седемнадесет милиона и 

седемстотин хиляди лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита –180 месеца 
• Срок на усвояване – до 36 месеца  
• Срок за погасяване –  144 месеца 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 36 месеца   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски  
- Лихвен период – тримесечен 
• Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит 

Б 
• Такса управление – без такса 
• Такса за предсрочно погасяване – без такса 
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 

тарифата на банката 
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната 
сметка на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за 
наличностите по тези сметка също са обект на особения залог. 

• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 12 300 000 лева (дванадесет милиона и 

триста хиляди лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита – 180 месеца 
• Срок на усвояване – до 36 месеца  
• Срок за погасяване – 144 месеца 



• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 36 месеца;   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски; 
- Лихвен период – тримесечен. 
• Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс 

на Банка ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно 
• Такса управление – за първата година от срока на кредита - 0,2% 

върху размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на 
усвояване – 0,1% върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без 
такса  

• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в 
случай на рефинансиране от друга банка 

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 
тарифата на банката 

•  Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за 
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната 
сметка на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за 
наличностите по тези сметка също са обект на особения залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

3. При отказ от страна на „Регионален фонд за градско развитие” АД 
и „Банка ДСК“ АД да финансират проект „Основен 
ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община 
Варна”, Общински съвет – Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, 
чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и 
чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, взема решение 
Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер до 30 000 000 лв. чрез 
банков заем със следните параметри: 

• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи 



на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за 
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по 
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за 
публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване: 
- Срок на усвояване на заема – до 4 г. 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване.  
- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата.   
- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване. 
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно. 
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера 

на заема.   
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от 

сбора от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + 
надбавка до 2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно. 
          • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 
на усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва; 
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на 
общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг;  

- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  



- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината 
и лице за контакт;  

4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 
на общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението 
на общинския бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския 
бюджет за 2020 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 
дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 
страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 
работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на 
общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от 
постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община 
Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 
изиска от участника допълнително документи и информация. Комисията 
разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването 
и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се 
утвърждава от кмета на общината. След утвърждаването на протокола, 
същият се изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се 
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. 
Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и 
неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се 
класира и с него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  



4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 
не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проекта, да подпише договора за заем и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

 
V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 
17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско 
развитие” АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент 
инициатива Jessica и „Банка ДСК“ АД, съфинансиращата институция по 
инструмента за финансиране на проект „Изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 



училища на територията на Община Варна”, при следните основни 
параметри:  
         • Кредитори: 
          - Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
          - Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  

• Максимален размер на кредита – до 10 000 000 лв., разпределен 
както следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита – 180 месеца 
• Срок на усвояване – до 36 месеца  
• Срок за погасяване – 144 месеца 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 36 месеца   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски   
- Лихвен период – тримесечен 
• Максимален лихвен процент – 0%  
• Такса управление – без такса 
• Такса за предсрочно погасяване – без такса 
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 

тарифата на банката 
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната 
сметка на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за 
наличностите по тези сметка също са обект на особения залог. 

• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита – 180 месеца 
• Срок на усвояване – до 36 месеца  
• Срок за погасяване – 144 месеца 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 36 месеца   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски    



- Лихвен период – тримесечен. 
• Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс 

(СДИ) на Банка ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно 
• Такса управление – за първата година от срока на кредита - 0,2% 

върху размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на 
усвояване – 0,1% върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без 
такса  

• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в 
случай на рефинансиране от друга банка 

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 
тарифата на банката 

•  Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за 
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за 
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната 
сметка на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за 
наличностите по тези сметка също са обект на особения залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

3. При отказ от страна на “Регионален фонд за градско развитие” АД 
и „Банка ДСК“ АД да финансират проект „Изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 
училища на територията на Община Варна”, Общински съвет – Варна, 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от 
Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Варна, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен 
дълг в размер до 10 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри: 

•  Валута – лева 
•  Размер на кредита - до 10 000 000 лева (десет милиона лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•  Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи 
на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за 
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по 



чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за 
публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване: 
- Срок на усвояване на заема – до 4 г. 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  
- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата   
- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване 
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера 

на заема   
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от 

сбора от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + 
надбавка до 2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 

на усвояване; 
- Без такси за предсрочно погасяване; 
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва; 
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на 
общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг;  

- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината 

и лице за контакт;  



4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 
на общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението 
на общинския бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския 
бюджет за 2020 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 
дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 
страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 
работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на 
общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от 
постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община 
Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 
изиска от участника допълнително документи и информация. Комисията 
разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването 
и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се 
утвърждава от кмета на общината. След утвърждаването на протокола, 
същият се изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се 
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. 
Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и 
неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се 
класира и с него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  



4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проекта, да подпише договора за заем и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 29; против – 11; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 9.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. 
 
За протокола: Огнян Къчев – „въздържал се“, Станислав Иванов – 

„за“,  Бранимир Балачев – „за“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателните резултати. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 31; против – 11; въздържали се 

– 3; отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателен вот. Стела Николова, заповядайте. 



Стела НИКОЛОВА 
Уважаеми колеги, не ви прави чест при положение, че се тегли заем 

от порядъка на 80 млн. да заглушавате дори микрофоните на опозицията 
когато иска да се изкаже. Видно, е че вие сте си осигурили така 
необходимото ви мнозинство, за да мине това предложение, но гражданите 
на Варна, които не са допуснати на сесии на Общинския съвет от 13-ти 
март миналата година имат правото да чуят за какво теглите вие тези 80 
млн., за какво ще бъдат изхарчени те и какви са всъщност притесненията 
на опозицията. Това че на господата от „Възраждане“, колегите от 
„Възраждане“ успяха да се изкажат и Ви вдигнаха нервите и вие решихте 
да прекратите дебатите изобщо възможността да се изказваме, не означава, 
че другите общински съветници нямат какво да кажат по темата. Така, 
управлявайки само в мъглата и на тъмно, с осигурен вот от партии-
патерици, няма да стигнете далеч. Всичко това гражданите на Варна го 
виждат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще кажа следното, колега, специално Вие да 

твърдите, че някой Ви заглушава микрофона, като един от общинските 
съветници, които специално днес се изказаха най-много, е меко казано 
смешно. Никакви заявки за изказвания нямаше, абсолютно никакви от 
ваша страна направени и от никой от останалите колеги с изключение на 
тези, които получиха думата и те я получиха. Така че много моля да не 
заблуждавате когото и да било кой Ви бил заглушил микрофон и прочие, и 
прочие. Смятам, че водя коректно това заседание. Давам на всеки един 
възможност и ако съм искал да заглуша някой можеше да не Ви дам и 
думата за отрицателен вот, даже. Благодаря. Колега Костадинов, имате 
думата, ако не съм Ви спрял микрофона . 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н председател. Гласувах против, защото смятам, че 

моделът, който на национално ниво е избран естествено – тук не става 
дума за някаква местна, локална, новаторска политика по отношение на 
теглене на заеми и кредити, с които се правят  едни така да кажем, както 
едно време, по времето на царя имаше мода за едни малки 
демонстрационни проекти, сега това са големи демонстрационни проекти, 
от които се правят демонстрации, но нищо реално не следва или ако следва 
то следва ремонт, на ремонта, на ремонта на проекта, който е направен. 
Смятам, че такива заеми и такива кредити са контрапродуктивни за 
бъдещата икономика и за развитието на града като цяло. Смятам същото 
разбира се и за държавата, но в конкретния случай обсъждаме Варна. 
Смятам, че би трябвало да се разглежда и да се разисква въпроса за това 
как да се увеличи доходността от данъците в нашия град, а това може да 



стане само и единствено с политика за увеличаване на индустриалното 
производство и политика за увеличаване на икономическия потенциал. Във 
Варна има в момента останало точно едно единствено индустриално 
предприятие, в което работят цифром и словом 107 човека. И не случайно, 
когато беше тук последния път българският министър-председател беше 
заведен точно там, защото просто няма къде другаде да бъде заведен. 
Добре, че дойде мин.-председателят между другото, че заедно с него беше 
и нашият кмет, за да можем да го видим, че иначе по друг повод няма как 
да го видим по улиците на града ни. От тази гледна точка смятам, че с 
подобна политика, защото съм сигурен, че това няма да е единственият и 
последният всъщност заем, ние досега сме обсъждали и вие сте гласували 
доста такива, ние винаги сме били против заемите, а… но смятам, че с 
подобни заеми, с увеличаващата се дългова обремененост и задлъжнялост 
на нашия град, единственото, което постигаме е само по-трудно 
скалъпване на следващите бюджети във Варна, защото нашият град няма 
да фалира, независимо от тази разточителна политика и непрозрачното 
харчене на финансите. Когато коментирахме точката за бюджета аз 
споменах, че нашият град няма одит и вие ми споменахте, че има, но ние 
никога не сме коментирали одити от институции, които са били 
управлявани от вас самите, в смисъл Вас като казвам – вашата партия, 
хората, които управляват държавата. Не редно и не е нормално лявата ръка 
да проверява дясната. И точно по тази причина ние винаги сме настоявали 
одитите да бъдат извършени от независими, включително и 
наднационални, европейски одитиращи институции, каквито има. Само, че 
това нещо разбира се към настоящия момент не може да се случи и не се и 
случва. Точно поради тази причина смятам, че … въпреки, че градът ни не 
е заплашен от някакви грандиозни финансови проблеми, въпреки това 
смятам, че в перспектива това ще доведе до трудности за следващите 
бюджети на града. А не трябва да се разсъждава на принципа, на който 
разсъждава Луи XV. Тук, като историк, ще припомня неговата известна 
фраза когато финансовия му министър му казва, че следващите десет 
години Франция може да фалира и той казва: „Следващите 10 години аз 
няма да съм жив“ – след нас и потоп. Това е фразата му. И наистина 
наследява го неговият внук Луи XVI, който се оказва жертва на действията 
на своя предшественик, в резултат на което идва френската революция и 
Луи XVI отива на гилотината. Нека да се учим от историята, от грешките 
на другите и да не ги допускаме, защото наистина и Варна, и варненци 
заслужават много по-отговорно управление и много по-отговорен поглед 
напред в бъдещето, не само в рамките на следващите две или три години, 
за да се добута мандата с поредните демонстрационни проекти, които 
после да бъдат ремонтирани. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма други постъпили заявки за отрицателен вот. 
Следващо предложение за решение е относно промяна на решения № 

1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-5(28)/21.03.2018 г., на Общински съвет – 
Варна, променени с решение № 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г. 
Имате думата. Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 

 
527-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във 
връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и във връзка с 
решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-5(28)/21.03.2018 г. на 
Общински съвет – Варна, променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 
4/11.02.2020 г. и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21003876ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна: 

1. Изменя свои решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-5(28)/ 
21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за 
усвояване) за Транш 2 в следния смисъл:  

„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 40 
месеца от датата на подписване на договора за кредит.“  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
Анекс към договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за 
възстановяване и развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.  

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 14; отсъстващи – 6.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, които не са успели да гласуват. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Николай Евтимов – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 

14; отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение – промяна на решение № 

1034-2(23)/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна. Имате думата. 
Режим на гласуване, колеги, не виждам заявки. 
 

528-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 
1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредбата 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД21003046ВН/15.02.2021 г., Общински съвет – 
Варна изменя и допълва свое решение № 1034-2(№ 23)/21.12.2017 г., в 
точката, касаеща срока на усвояване, в следния смисъл:  

• Условия и начин на усвояване и погасяване:  
- Срок на усвояване на заема – до 31.12.2021 г. 
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д18000408ВН/19.03.2018 
г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 
изпълнение му. 

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

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 15; отсъстващи – 5.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, неуспелите да гласуват. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 

15; отсъстващи – 4, предложението се приема.  
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
(6) – даване на съгласие за отпускане на целеви субсидии за 

изготвяне на технически проекти, във връзка с изпълнение на Национална 
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Имате думата, 
колеги. Няма заявки. Режим на гласуване. 
 

529-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД21003676ВН/23.02.2021 г., Общински съвет – 
Варна дава на съгласие да бъдат отпуснати целеви субсидии в размер до 
20 000 лв. (двадесет хиляди лева) по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ за изготвяне на 
технически проекти, във връзка с изпълнението на Националната 
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

Средствата да бъдат разходвани от районните администрации, като 
субсидията за изготвен и одобрен от Главния архитект на съответния 
район технически проект е до 1 500 лв. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 4.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колегите, които не сте успели да гласувате. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Мария Тодорова – „за“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателния резултат. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 

4; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение за решение относно изменение и 

допълнение на т. 9.14 „Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна“ 
от Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Имате 
думата. Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 

530-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 



местните данъци и такси и по предложение от Кмета на община Варна с 
рег. № РД20023244ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна изменя и 
допълва т. 9.14 „Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна“ от 
Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 33; против – 0; 

въздържали се – 15; отсъстващи – 3.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колегите, които не сте успели да гласувате. 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 

15; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение (8) – изменение и допълнение на 

приложение № 1 и Приложение № 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна. Имате думата. 

 
531-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 115, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси и по предложение от Кмета на община Варна с 
рег. № РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна 
изменя и допълва чл. 67 от Приложение № 1 на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна, като се създава нов раздел III. Дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности, отдел „Общинска 
икономика, транспорт и реклама“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

531-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., Общински 
съвет – Варна изменя раздел IV. Дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ на Приложение № 2 към Наредба за 



определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Варна, както следва: 
- услугите по т. 4.23, т.4.24 и т. 4.26 се отменят; 
- услугата по т. 4.25  се запазва: 

 
№ 
по 
ред 

Наименование 
на услугата / 
правото 

Цена на услугата 

  Обикновена Бърза Експресна 

  срок лева срок лева срок лева 

  С. Отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ 

4.25 Определяне на 
място за 
спирката, която 
ще ползва 
превозвачът по 
международни 
автобусни 
линии. 

До 14 
(четиринадесет) 
дни. 

25,00 лв. - - - - 

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
акта, с оглед защита на важни обществени интереси, а именно: Прилагане 
от страна на администрацията на община Варна на разпоредбите на Закона 
за автомобилните превози (Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 
17.09.1999 г., последно изм. в ДВ бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 
11.08.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г.) и Наредба № 34 от 1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници (Издадена от министъра на транспорта, 
обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., последно изм. и 
доп., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г.). 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 32; против – 0; 
въздържали се – 16; отсъстващи – 3.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги, които не сте успели да гласувате. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“ 
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apis://Base=NORM&DocCode=4339001&Type=201/
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apis://Base=NORM&DocCode=85311001&Type=201/


Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 

16; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение е относно изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Варна. Имате думата, колеги. Не виждам мнения 
и съображения. Режим на гласуване. 

 
532-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за 
местните данъци и такси и по предложение от Кмета на община Варна с 
рег. № МД20001442ВН-002ВН/06.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема изменения и допълнения в Наредбата на Общински съвет – 
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна, както следва: 

В чл. 43, ал. 4 : 
Думите „и представяне на удостоверение за предаване за 

разкомплектоване“ се заличават.  
В чл. 56, ал. 4 : 
Думите „ 30 януари“ се заменят с „ 31 януари“. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 4.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги, които не сте успели да гласувате. 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Станислав Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 

16; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение е относно (10) – изменение и 

допълнение на чл. 56 от Наредбата на Общински съвет – Варна за 



определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна. 
Имате думата. Режим на гласуване. 
 

533-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за 
местните данъци и такси, чл. 119 и чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма 
и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20023231ИП/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна приема изменения 
и допълнения в чл. 56, ал. 6 от Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Варна, както следва: 

„(6) Размерът на данъка се определя, както следва: 
1. За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“ 
а) категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка. 
б) категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка. 
в) категория 4 звезди – 0,90 лв. за нощувка. 
г)категория 5 звезди – 1,40 лв. за нощувка. 
2. За регистрирани места за настаняване – клас „В“ – 0,50 лв. за 

нощувка. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 31; против – 0; 
въздържали се – 14; отсъстващи – 6.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги, които не сте успели да гласувате. 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Станислав Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 

14; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение е относно (11) – изменение и 

допълнение на решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – 
Варна. Имате думата. 
 

534-4. На основание чл. 62, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс и по предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински 
съвет – Варна с рег. № ОС21000069ВН/10.02.2021 г., Общински съвет – 



Варна изменя и допълва свое Решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. и същото 
придобива следния вид:  

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
по реда на чл. 113, чл. 127, ал. 2, т. 2  и чл. 133 от Закона за физическото 
възпитание и спорта по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20019337ВН-002ВН/18.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
за безвъзмездно ползване спортните обекти и съоръжения на Община 
Варна в СК „Простор“, СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, 
Многофункционална спортна зала на I-ва езикова гимназия, ОСРК 
„Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и Гребна база на спортните 
клубове (съгласно приложен списък), за срок от 5 (пет) години – 01.01.2021 
г. - 31.12.2025 г. Ползването на спортната база да се осъществява съгласно 
приет и утвърден график от управителя на ОП „Спорт – Варна“ за ползване 
на съответната спортна база.  

Общински съвет – Варна освобождава спортните клубове с 
предоставено безвъзмездно право на ползване на Общинска спортна база, 
които осигуряват целогодишно, според спецификата на вида спорт 
безплатни занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, 
студенти и на лица в неравностойно положение, от заплащане на разходите 
за поддръжка и експлоатация на предоставените им обекти и съоръжения, 
а именно: разходи за електроенергия, вода, такса битови отпадъци, данък 
върху недвижимите имоти, застраховка на обектите и др. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението и сключването на договор за 
безвъзмездно ползване, в изпълнение на горното решение. 

На основание чл. 60 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. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 32; против – 0; 

въздържали се – 15; отсъстващи – 4.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 

15; отсъстващи – 2; предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващото предложение за решение е относно 

опрощаване на държавни вземания. Имате приложенията, касаят две лица. 
Имате думата. Няма заявки. Режим на гласуване. 

 
535-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС20000581ВН/30.09.2020 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Цвета Лупанова от 
гр. Варна.   
 
 

536-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС20000526ВН/17.08.2020 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Невин Кадън от гр. 
Варна. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 34; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 9.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Янко Станев – „за“, Мария Тодорова – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 

8; отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имаме още 9 решения. Да правим ли обедна почивка или да 

продължаваме да изкараме цялата сесия? 
Колеги,  подлагам на гласуване да продължим без обедна почивка. 

Все пак, нека мнозинството да си изрази мнението. Имаме буквално още 
около 9 решения, предполагам че ще успеем да приключим, за да не се 
налага и през следващия ден да се включваме. Режим на гласуване по 
процедурата, да работим без обедна почивка. 

 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 37; против – 3; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 8.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Антоанета Цветкова – „за“ 
 
Общи резултати от гласуването: за – 39; против – 3; въздържали се – 

3; отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Продължаваме с точка пета от дневния ред. 
 
 
 

  



V. 
 

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

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6: 
„Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от 
пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет № 
1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна 
грижа+“. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението за решение от ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ е относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 
6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от 
пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и 
устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет № 
1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна 
грижа+“. Имате думата. Не виждам подадени заявки. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

537-5. На основание и чл. 21, ал. 1, т. 8, 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. № 
РД21002935ВН/12.02.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от 
кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за 
екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, 
инвестиционен приоритет № 1, Специфична цел № 1, наименование 
BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“. 



2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 7.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Станислав Иванов – „за“, 

Бранимир Балачев – „за“, Венцислав Сивов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 

3; отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Продължаваме с точка шеста от дневния ред. 
 
 
 

  



VI. 
 

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

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 

„Култура”. 
(2) – именуване на улица, находяща се в Западна промишлена 

зона, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 
(3) – именуване на улица, находяща се в с. Звездица, община Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение е за избор на временни членове на Експертния 

съвет към фонд „Култура”. Имате думата, колеги. Не виждам заявки за 
изказвания. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

538-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд „Култура”, 
както следва:   

1. Симеон Лютаков; 
2. Кремена Цанкова; 
3. арх. Владимир Попов; 
4. Росица Тодорова;  
5. Александър Донев; 
6. Антон Момчилов. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 4.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, има ли? 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „въздържал се“, Станислав 

Иванов – „за“ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 

5; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Второто предложение е за именуване на улица, находяща се в 

Западна промишлена зона, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 
Имате думата, колеги. Не виждам заявки за изказвания. Режим на 
гласуване. 
 

539-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 
Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 
територията на Община Варна и по предложение от Николай Костадинов - 
кмет на район „Владислав Варненчик“ с рег. № АУ115878ВЛ-
002ВН/07.12.2020 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 4090 
до о.т. 4092, находяща се в Западна промишлена зона, район „Владислав 
Варненчик“, град Варна с наименованието „Западна индустриална“. 

           
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 46; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 4.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – 

„въздържал се“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 

1; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение от ПК „Култура и духовно развитие“ е 

относно именуване на улица, находяща се в с. Звездица, община Варна. 
Имате думата, колеги. Няма заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 



540-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от 
Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 
територията на Община Варна и по предложение от Станислава Христова - 
кмет на кметство Звездица, община Варна с рег. № РД21000183ЗВЦ-
001ВН/07.01.2021 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 183, 
188 до о.т. 189, находяща се в с. Звездица, община Варна с наименованието 
„Слънце“. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Даниел Николов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 

0; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата точка, седма точка от дневния ред. 

  



VII. 
 

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

“Архитектура и градоустройство” относно: 
(1) – отмяна на Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г., № 1405-8-

1(35)/05.10.2018 г., № 487-6(10)/16.12.2020 г., № 487-6-1(10)/16.12.2020 г. 
на Общински съвет – Варна и поправка на очевидна фактическа грешка в 
Решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)/31.01.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението за решение от ПК „Архитектура и градоустройство“ 

е относно отмяна на Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г., № 1405-8-
1(35)/05.10.2018 г., № 487-6(10)/16.12.2020 г., № 487-6-1(10)/16.12.2020 г. 
на Общински съвет – Варна и поправка на очевидна фактическа грешка в 
Решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)/31.01.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. Имате думата. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Я: 

541-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по доклад от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21003815ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Отменя Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г. и № 1405-8-
1(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна; 

2. Отменя Решения № 487-6(10)/16.12.2020 г. и № 487-6-
1(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна; 

3. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 574-9 
(14)/20.12.2016 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1 
– 5 от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за 
устройство на територията“. 

4. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 1088-
10(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 
1 – 5 от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона 
за устройство на територията“. 

 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 32; против – 0; 
въздържали се – 15; отсъстващи – 4.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 

15; отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Преминаваме към разглеждане на точка осма от дневния ред. 
 
 
 

  



VIII. 
 

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

“Туризъм, търговия и рекламна дейност” относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на 

преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проекто-предложението за решение е относно изменение и 

допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по 
смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Имате 
думата. Колега Влаев, заповядайте. 

 
Руслан ВЛАЕВ 
Г-н председател, както стана ясно на комисията миналата седмица, 

голяма част от промените в наредбата са незначителни, така да го кажем. 
Но не стана ясно кое налага промяна в чл. 36, а именно срока на валидност 
на разрешенията за поставяне на преместваем обект, който към настоящия 
момент е три години, а в предложението е до седем години. Реално, този 
период е по-голям от мандата на един кмет и на общински съвет и по този 
начин не се ли залага бомба да кажем за следваща администрация и за 
следващия общински съвет, ако имат друго виждане по въпроса за 
преместваемите обекти? Ако можете да ми отговорите кое налага срока да 
се промени до седем години. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах въпроса, да. Сега ще отговоря. Първо, предложението е до 

седем години и на следващо място, срокът е предложен да бъде удължен 
поради факта, че се поставят нови специфични изисквания по отношение 
на преместваемите обекти, които всъщност налагат по-сериозна 
инвестиция от страна на ползвателите на такива обекти. Съответно по-
голямата инвестиция би следвало да има по-голям срок за тях да имат по-
голяма сигурност, за да могат да си я възстановят тази инвестиция. Това е 
отговора, който давам. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И аз имам един въпрос, г-н  председател. 
 
 



Руслан ВЛАЕВ 
Извинявам се, може ли да попитам? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, ще дам възможност. Първо колегата Атанасов, след това ще 

дам възможност и на колегата Балачев, и на колегата Влаев. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, може би на следващ 

етап, но би трябвало да се предвиди още едно условие в наредбата, което 
да бъде на съгласувателен режим. То се отнася до рекламни обекти, 
съоръжения, тенти, чадъри, които на места в момента тяхното разполагане 
пречи за видеонаблюдението. В момента това не е заложено, но би 
трябвало да бъде заложено, защото някъде на определени места това 
създава проблеми на самото видеонаблюдение, което е част все пак от 
системата на община Варна. Така че може би на един следващ етап или ако 
трябва и в някаква поправка по-нататък, нека от администрацията да бъде 
заложено  това нещо в някакъв съгласувателен режим, който да не бъде 
утежнен по отношение на разполагането на рекламни обекти, съоръжения 
в заведенията, които биха били попречили за нормалната работа на УСКОР 
по отношение на видеонаблюдението. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов. Колега Влаев, имахте заявка, след 

което колегата Балачев. 
 
Руслан ВЛАЕВ 
Г-н Балабанов, голяма част от тези обекти вече са изградени, така че 

аз не виждам какво точно трябва да се променя в тях и да се инвестира, 
както казахте да им се даде някаква стабилност. Ако това означава да се 
изграждат още много нови обекти, реално то е в противовес с думите на г-
н Портних, който миналата година заяви, че работи по тенденция за 
намаляване както на рекламните съоръжения, така и на преместваемите 
обекти в града. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Влаев, отговарям, че тук не става въпрос за броя 

преместваеми обекти, става въпрос за изискванията към тях по отношение 
на вид, на изглед. Никой не коментира тук броя преместваеми обекти. 
Броевете преместваеми обекти е съвсем друга тема, там няма нищо общо 
със срока на издадените разрешения. Тъй като ги караме да ги приведат в 
определен вид, което изисква инвестиция – дали нови такива поставят на 
мястото на съществуващите да махнат старата образно барака, и да сложи 



нова такава, която да отговаря на изискванията на наредбата, това изисква 
по-голяма инвестиция. Съответно предложението е да се даде по-голям 
срок, като комисиите съответно които издават и главният архитект ще 
преценяват този срок какъв да бъде – дали две години, дали три години, 
дали седем години, според размера на съответната инвестиция, която 
прави търговецът. Колега Балачев, имате думата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Моят въпрос беше свързан с това: с оглед на издаване на разрешения 

за по-дълъг срок от време при условията, които Вие обявихте вече, би 
следвало и таксата, която се заплаща за това разрешение да бъде 
пропорционална на годините според мен, тъй като по този начин спестява 
пък подаването на документи както беше всяка година, или както беше на 
три години един път. Така че това също би следвало да се премисли в 
близко бъдеще. И другото, което повдигна колегата Атанасов е прав – 
много търговци биха искали все пак да има някаква яснота все пак по 
отношение на рекламната стратегия на община Варна в смисъл на това 
къде може, какви да бъдат рекламните съоръжения, включително дали ще 
пречат на определени други такива или видеонаблюдение или пък средства 
за видеонаблюдение, които други са използвали. Така че и това е нещо, 
което би могло да се преработи през тази година в този аспект в това 
направление. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Балачев. Колега Атанасов, имате две заявки за 

изказване. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, извинявам се, искам да допълня нещо, ако е удобно.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
По отношение само искам да изкажа мнението си за тези временни 

поставяеми обекти – значи от години наред навсякъде те са незнам, по 
споразумение ли или по какъв начин плащат, не ми е ясно – някакво 
обезщетение доколкото знам. Така че трябва да се вземе и някакво 
отношение по сключването на дългосрочни договори, защото в момента 
всички наеми, които се вземат от тези обекти са за изтеклия месец. И 
никой от тези хора, които в момента са наематели, т.е. изградили са тези 
обекти не могат да платят примерно за година напред, което би довело до 
по-голям приход в общината, да имат тази възможност хората, които са 



инвестирали в крайна сметка и да имат някаква сигурност, да могат да си 
предплатят ако трябва за годината наемните цени. Така че в момента 
наистина освен това, трябва да се помисли и по този въпрос да бъдат 
сключени вече тези договори, да бъде регламентирано защото това вече са 
пет години, в които е някакъв вакуум бих казал правен дори. И на 
следващо място, навремето когато се обсъждаше тази наредба и бяхме 
говорили с главния архитект г-н Бузев коментирахме, че една група от 
хора беше разработила една книжка, в която са фасадите и принципите за 
поставяне на рекламно-информационните материали, в които беше 
описано не само в България, но и опита в Европа. В момента виждам, че 
тези неща не са залегнали и моля администрацията на един следващ етап, 
ако трябва и ние ще го входираме, това да бъде заложено и в наредбата, 
защото касае дефакто цялата визия на централната част и не само, облика 
на града. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов. Колеги, тъй като няма други 

постъпили заявки за изказвания, в текста на § 7 от наредбата е оставено 
празно място, на което ви предлагам на поставим следните срокове, а 
именно: за 2021 г., тъй като сроковете в наредбата вече са изтегли от тази 
година, за 2021 г. заявленията за издаване на решения за поставяне на 
всички преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ да се подават в срок до 
10-ти април 2021 г., като след решение на ЕСУТ при община Варна 
схемите се съгласуват с комисията по чл. 27, 28, 29 и 32 от настоящата 
наредба в срок до 25-ти април и се одобряват от главния архитект на 
община Варна в срок до 15-ти май 2021 г. Това са само допълненията, 
които са оставени с многоточие по отношение на датите, тъй като 
незнаехме кога ще е точно заседанието на Съвета. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

542-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 56, чл. 57, чл. 
57а от Закона за устройство на територията и по предложение на Тодор 
Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с изх. № 
ОС21000080ВН/15.02.2021 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за 
реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията, приета с Решение № 1270-10(26)/13, 
14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

§ 1. Изменя наименованието на Наредбата, както следва: Наредба 
на Общински съвет – Варна за условията и реда за поставяне на 



преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията. 

§ 2. Чл. 1 се изменя и придобива следния вид:  
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за поставяне и ползване, 

както и реда за премахване на преместваеми обекти (ПО) по смисъла на чл. 
56, ал. 1 и чл. 57а от Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1, 
от 02.01.2001 г.) на територията на Община Варна. 

§ 3. Чл. 3 се изменя и придобива следния вид: 
Чл. 3. С настоящата наредба се определят градоустройствените 

изисквания при поставянето на преместваеми обекти на територията на 
Община Варна и правомощията на административните органи на Община 
Варна и районите в Община Варна относно условията и реда за издаване 
на разрешения за поставяне на ПО по смисъла на настоящата наредба, 
режима на ползване на обектите и заплащане на дължимата цена. 

§ 4. Чл. 6, ал. 1 се допълва с нови точки - 15, 16 и 17, както 
следва:  

т. 15 бул. „Васил Левски“; 
т. 16 ул. „Мара Тасева“; 
т. 17 бул. „Народни Будители“. 
§ 5. Чл. 6, ал. 2 се допълва и придобива следния вид:  
Чл. 6 (2) Забраната по предходната алинея, отнасяща се до 

изброените улици, включително и 20-те метра по тяхното протежение, не 
се отнася до пунктовете за продажба на периодичен печат, дребно 
пакетирани хранителни стоки и тютюневи изделия, както и сезонните 
обекти по чл. 22, т. 4 от наредбата, както и за обекти с площ до 15 кв. м. и 
маси/витрини с площ до 5 кв. м. 

§ 6. Създава се нова ал. 3 в чл. 13 със следния текст: 
Чл. 13, ал. 3 При намерение на стария собственик да извърши 

разпоредителна сделка с преместваем обект за търговия, включително и по 
реда на чл. 15 от Търговския закон, както и при желание от негова страна 
да освободи заеманата позиция чрез демонтаж на ПО, същият е длъжен да 
уведоми писмено органа, издал разрешението за поставяне за датата, на 
която ще освободи заеманата позиция. За извършения демонтаж се съставя 
двустранен протокол. 

§ 7. Чл. 18 придобива следния вид:  
Чл. 18. Върху ПО или на видно място в него трябва да бъде 

отбелязан номера му в схемата, името и адреса на собственика и номера на 
разрешението за поставяне на ПО. 

§ 8. В чл. 22 думите „за поставянето им“ се заменят със „за 
ползването им“ и се изменят т. 1 и т. 4, който придобива следния вид:  

Чл. 22. Преместваемите обекти съобразно срока за ползването им 
могат да бъдат: 



1. целогодишни – със срок за ползване до 7 (седем) години върху 
имоти – общинска или държавна собственост, разположени по схема, 
която ce одобрява от компетентния орган, съгласно Закона за устройство 
на територията или Закона за устройството на черноморското крайбрежие 
и може да бъде актуализирана във връзка с възникнали обществени или 
други конкретни нужди; 

4. сезонни обекти, функциониращи за времето от 1-ви април до 31-ви 
октомври всяка година, за срок не по-дълъг от 7 / седем/ години. 

§ 9. Чл. 23а, ал. 1 се допълва и придобива следния вид: 
чл. 23а. (1) Преместваемите обекти по чл. 21, ал. 1, т. 2, включително 

чадъри, сенници, тенти, навеси и други, разположени на територията на 
Приморски парк, Аспарухов парк и Централна градска част, заключена 
между бул. „Мария Луиза”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Приморски” и 
ул. „Александър Дякович”, следва да са задължително в цветова гама по 
каталога на Pantone, с номера: white, cool gray 1U, cool gray 2U, съгласно 
Приложение 1 към настоящата Наредба. 

§ 10. Създава нов чл. 23б със следното съдържание: 
Чл. 23б. Преместваемите обекти, разположени на територията на 

Приморски парк, Аспарухов парк и по бул. „Княз Борис I“ следва да 
отговарят на изискванията на чл. 23а, ал. 1 или изключения се допускат 
единствено по утвърден от Главния архитект на Община Варна проект.  

§ 11. Чл. 27, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: 
Чл. 27. (1) След решение на общинския ЕСУТ схемите за поставяне 

на ПО се съгласуват от комисия, назначена със заповед на Кмета на 
Община Варна, в която участват четирима общински съветници, 
определени от председателя на Общински съвет - Варна и трима 
служители от общинската администрация в срок до 15-и януари на 
съответната година. 

§ 12. Чл. 28 се изменя и придобива следния вид: 
Чл. 28. Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия 

на открито със сезонни стоки, в това число маси пред заведения, витрини, 
фризери, кафе-машини и други, се изработват от съответната районна 
администрация в срок до 15-и януари на текущата година. В 14-дневен 
срок от изработването им схемите се съгласуват от комисия, назначена със 
заповед на Кмета на Община Варна, в която участват четирима общински 
съветници, определени от председателя на Общински съвет – Варна и 
трима служители от общинската администрация и се одобряват от Главния 
архитект на Община Варна в срок до 15-и февруари на текущата година. 

§ 13. Чл. 29 се изменя и придобива следния вид: 
Чл. 29. Схемите за разполагане на кратковременни преместваеми 

обекти за търговия по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 2, в това число с 
мартеници, коледни и великденски стоки и други, свързани с провеждане 
на конкретно мероприятие, се изработват от съответната районна 



администрация в срок до 45 дни преди провеждане на съответното 
мероприятие. В 15-дневен срок от изработването им схемите се съгласуват 
от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна, в която 
участват четирима общински съветници, определени от председателя на 
Общински съвет - Варна и трима служители от общинската администрация 
и в срок до 20 дни преди началото на съответното мероприятие се 
одобряват от Главния архитект на Община Варна. 

§ 14. Чл. 30 се допълва и придобива следния вид: 
Чл. 30. Схемите за разполагане на ПО в Приморски парк, Аспарухов 

парк и по бул. „Княз Борис I“ се изработват служебно от техническата 
служба на общинската администрация до 30-ти ноември на предходната 
година. 

§ 15. В чл. 32, ал. 1 изразът „се определят от комисия, назначена 
със заповед на Кмета на Община Варна, в която участват четирима 
общински съветници и трима служители от общинската 
администрация“ се заменя с израза „се съгласуват от комисия, 
назначена със заповед на Кмета на Община Варна, в която участват 
четирима общински съветници, определени от председателя на 
Общински съвет - Варна и трима служители от общинската 
администрация“ и придобива следния вид: 

Чл. 32. (1) След решение на общинския ЕСУТ схемите за поставяне 
на ПО по чл. 30 от настоящата наредба се съгласуват от комисия, 
назначена със заповед на Кмета на Община Варна, в която участват 
четирима общински съветници, определени от председателя на Общински 
съвет - Варна и трима служители от общинската администрация в срок до 
15-ти януари на съответната година. 

§ 16. Чл. 36 се изменя и придобива следния вид: 
Чл. 36. Срокът на действие на схемите по чл. 24, включително и за 

сезонни преместваеми обекти, е 7 (седем) години. Срокът на действие на 
схемите по чл. 30 е до 7 (седем) години и се съгласува от комисията по чл. 
32, ал. 1. След изтичане на този срок се изработва нова схема по реда на 
настоящата наредба.  

§ 17. Чл. 38, ал. 3 и ал. 4 се изменят и придобиват следния вид: 
 (3) След решение на общинския ЕСУТ схемите по ал. 1 се 

разглеждат и се съгласуват от комисия, назначена със Заповед на Кмета на 
Община Варна, в която участват четирима общински съветници, 
определени от председателя на Общински съвет - Варна и трима 
служители от общинската администрация, в срок до 15-и януари на 
съответната година. 

(4) Схемите по предходната алинея се одобряват от Министъра на 
туризма по предложение на Кмета на Община Варна. В предложението 
задължително се предлага срок за действие на представената за 



утвърждаване схема и се удостоверява съответствието ѝ с настоящата 
наредба. 

§ 18. В чл. 39, ал. 1 думите „Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство“ се заменят с „Министъра на туризма“, 
както следва: 

Чл. 39. (1) Преместваемите обекти в имоти – държавна собственост, 
които са обект на договори за концесия или приравнени на тях наемни 
договори, се разполагат въз основа на схема, одобрена от Министъра на 
туризма, по предложение на концесионера или наемателя. Изработването 
на схемата, съгласуването и одобряването ѝ се извършват по реда, посочен 
в съответния концесионен или наемен договор. 

 
§ 19. Чл. 45 придобива следния вид:  
Чл. 45. (1) За поставяне на преместваеми обекти в имоти, които не са 

собственост на държавата или общината, се изисква скица-предложение с 
указан начин на поставяне на преместваемия обект, съгласувана с Главния 
архитект на съответния район. 

(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото 
разположение на преместваемия обект в поземления имот и неговия вид, 
размер и функционално предназначение, както и проекти за мероприятия 
за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване в 
зависимост от функцията на обекта. 

(3) Общата квадратура на ПО и застроените до момента обекти в 
имота не може да надвишава допустимите норми на застрояване, посочени 
с устройствените параметри на зоната, в която се намира имотът. 

(4) Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни 
граници се определят със скицата по ал. 1, съобразно правилата за строежи 
по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, издадена от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройство. 

§ 20. Чл. 46 придобива следния вид:  
Чл. 46. Преместваемите обекти, разположени в частни имоти, ce 

поставят без одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ, освен в случаите, 
когато частните имоти представляват недвижимо културно наследство или 
попадат на територията на курортните комплекси. 

§ 21. Чл. 47, ал. 2, т. 3 придобива следния вид:  
3. актуална снимка на обекта, а за нови обекти – примерен проект и 

снимка на мястото за разполагане; 
§ 22. Чл. 55 се изменя и придобива следния вид:  
Чл. 55. Разрешението за поставяне на преместваеми обекти в частни 

имоти се издава на името на ползвателя от Кмета на района по искане на 
ползвателя и съобразно скица, съгласувана по реда на настоящата наредба, 



в 14-дневен срок от постъпване на искането, като в разрешението фигурира 
и името на собственика. 

§ 23. В чл. 62, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 се изменят по следния начин: 
Чл. 62. (1) Сроковете, за които се издават разрешенията за поставяне 

на преместваеми обекти, в зависимост от вида на обектите, са както 
следва: 

1. за целогодишни обекти – до 7 (седем) години; 
2. за сезонни – функциониращи през периода от 1-ви април до 31-ви 

октомври, за срок не по-дълъг от седем години; 
5. за обекти, разположени в частни имоти – до 10 (десет) години, 

съобразно срока, посочен в писменото съгласие от собственика на 
поземления имот или писмения договор за наем на заетата от 
преместваемия обект площ. 

§ 24. Чл. 63, т. 5 и т. 7 придобиват следния вид:  
5. площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта 

и местонахождението му, указано точно върху одобрена схема по реда на 
настоящата глава, или скица, изготвена от съответната техническа служба; 

7. задължения на ползвателя, включително поддръжката и хигиената 
на прилежащите площи; 

§ 25. Чл. 65 придобива следния вид:  
Чл. 65. Поставянето на нови преместваеми обекти се извършва в 

присъствието на представител на съответната районна администрация, за 
което се съставя двустранен протокол. 

§ 26. Чл. 66 се изменя и придобива следния вид:  
Чл. 66. В преместваемия обект ползвателят е длъжен да съхранява 

заверено за вярност копие от разрешението за поставяне на преместваемия 
обект, както и от одобрената схема или скица, указваща точно обекта за 
търговия. 

§ 27. Изменя т. 1 на чл. 68, ал. 1 по следния начин: 
1. при наличие на предпоставките на чл. 57а, ал. 1, т. 1-8 от ЗУТ; 
§ 28. В чл. 70 се изменят ал. 1, ал. 5 и ал.7 и придобиват следния 
вид: 
Чл. 70. (1) Процедурата по премахване на преместваеми обекти се 

провежда по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията и 
започва със съставяне на констативен акт в 7-дневен срок от установяване 
на някое или повече от обстоятелствата по чл. 68 от служители по контрол 
на строителството при Община Варна или служители на районните 
администрации, упълномощени за това със заповед на Кмета на Община 
Варна, а за обекти, поставени на територията на националните курорти – 
от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. 

 (5) Когато собственикът на ПО, поставен в имот – общинска или 
държавна собственост, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен 
или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният 



акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в 
присъствието на двама свидетели и на определените за това места в 
сградата на общината, района или кметството, за което се съставя 
констативен протокол, подписан от двама свидетели. 

 (7) При неспазване на срока за доброволно премахване, определен в 
заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително от Община Варна, 
като направените разходи са за сметка на лицето, посочено в заповедта на 
Кмета на Община Варна. Въз основа на влязла в сила заповед за 
премахване на ПО и протокол за извършените разходи за дейностите по 
премахване, транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на 
Община Варна подава заявление за издаване на заповед за незабавно 
изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 
418 във връзка с чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс. 

§ 29. Отменя ал. 2 на § 7 от Преходни и заключителни разпоредби 
и изменя ал. 1 от същия, по следния начин: 

§ 7. За 2021 г. заявленията за издаване на разрешения за поставяне на 
всички преместваеми обекти по чл. 56, ал.1 от ЗУТ се подават до 
10.04.2021 г., като след решение на ЕСУТ при Община Варна схемите за 
поставяне на преместваеми обекти се съгласуват с комисията по чл. 27, чл. 
28, чл. 29 и чл. 32 от настоящата Наредба в срок до 25.04.2021 г. и се 
одобряват от Главния архитект на Община Варна в срок до 15.05.2021 г. 

§ 30. В чл. 6, ал. 1, т. 9, чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 47, ал. 4, чл. 50, ал. 
1 и чл. 53 думите „Морската градина“ се заменят с „Приморски парк“. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 30; против – 1; 

въздържали се – 14; отсъстващи – 6.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имат думата колегите, които не са успели да гласуват. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Бранимир Балачев – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 

14; отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към разглеждане на точка девета от дневния ред. 

  



IХ. 
 

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

във „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД да участва в 
насрочени през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи 
събрания на съдружниците на дружеството.  

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Имате думата. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

543-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна във 
„Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД – общинският съветник 
Светлозар Иванов Чорбаджиев, да участва във всички насрочени през 
мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи събрания на 
съдружниците на дружеството, като участва в разискванията по точките в 
предварително обявения дневен ред за всяко заседание и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на община Варна. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
възлага на представителят на съдружника община Варна да внесе писмен 
доклад за взетите решения на всяко едно от проведените редовни и 
извънредни общи събрания на „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ 
ООД, за сведение. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 6.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имат думата колегите, които не са успели да гласуват. 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 

6; отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Преминаваме към разглеждане на точка десета от дневния ред. 

 
 
 
  



Х. 
 

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

да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация - Варна“ ООД, насрочено на 11.03.2021 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Предложението за решение е за упълномощаване на представителя 
на Община Варна да участва в Общо събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, насрочено на 11.03.2021 г., 
като тук правя предложение при невъзможност на същия да определим 
резервен член и предлагам колегата Бранимир Балачев за резервен член 
при невъзможност на колегата Чорбаджиев да присъства на събранието, да 
бъде определен колегата Бранимир Балачев. Имате думата. Режим на 
гласуване по така направеното от мен предложение, ведно с това което 
имате.  
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

544-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка Покана рег. № 
ОС21000086ВН/17.02.2021 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Светлозар Иванов Чорбаджиев, а при невъзможност за участие, 
същият да бъде заместен от Бранимир Николаев Балачев – общински 
съветник, който да участва в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, на 11.03.2021 г. от 11:00 
часа, в зала „Колегиум“, ет. 1, в сградата на Централно управление на 
Дружеството, гр. Варна, ул. Прилеп № 33 и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ 
ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 
собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството върху 6 949 броя дружествени дяла с номинална 



стойност 100 лева всеки един, представляващи 50,98 % от капитала на 
„Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, на „Български 
ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в 
капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на 
непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 
от Агенцията по вписванията, в размер на 694 900 лв., съгласно постъпил в 
МРРБ Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 
20200930141624/02.11.2020 г. на Агенцията по вписванията. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на 
държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството 
върху 6 949 дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ 
ООД държавата ще запише и придобие 694 броя акции с номинална 
стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ 
ЕАД и обща номинална стойност от 694 000 лева.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и Канализация - 
Варна“ ООД, във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, както следва: 

2.1. В чл. 5 текста „Държавата – представлявана от определено от 
Министъра на МРРБ лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. 
София.“ 

2.2. В чл. 11, ал. 2, б. „А“ думата „Държавата“ се заменя с „Български 
ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна. 

544-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, представителят на 
съдружника Община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 37; против – 4; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 7.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имат думата колегите, които не са успели да гласуват. 
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 38; против – 4; въздържали се – 

3; отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Гласувам „за“. 
  
Преминаваме към разглеждане на точка единадесета от дневния ред. 

 
 
  



ХI. 
 

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

да участва в редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна, насрочено на 10.03.2021 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Предложението за решение е за Упълномощаване на представителя 
на Община Варна да участва в редовно Общо събрание на „Асоциация по 
ВиК” на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД, Варна, насрочено на 10.03.2021 г. Имате 
думата. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
545-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № 
ОС21000083ВН/16.02.2021 г. от Областния управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на Община Варна да присъства, представителя 
на Община Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да 
участва в редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
Варна, което ще се проведе на 10.03.2021 г. /сряда/ от 14,00 часа, чрез 
видеоконферетна връзка, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане 
бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета по бюджета за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, 



Варна.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета за дейността за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, 
Варна.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 
за 2021 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

545-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в редовното Общо събрание на Асоциация по В 
и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, 
общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 3.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имат думата колегите, които не са успели да гласуват. 
 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Станислав Иванов – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за окончателни резултати. 

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

9; отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Преминаваме към разглеждане на точка дванадесета от дневния ред. 

 
 
 
  



ХII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

– Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Няма постъпили писмени заявления от никой от колегите. Имате 
думата, колеги, за заявки. Има ли колеги, които биха искали да променят 
участието си? Няма такива. 
 

Общински съвет – Варна няма приети решения. 

 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

Благодаря ви за вниманието. Пожелавам успех и хубав 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/ 


