
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 15 
 
Петнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 14.04.2021 г. (сряда) от 10:30 ч. до 11:30  ч. 

 
Присъстват 49 общински съветника, отсъстват: 
 
Цончо Томов ГАНЕВ 
Антон Христов АПОСТОЛОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добър ден, уважаеми колеги, според системата webex са регистрирани 

40 общински съветници. Уведомления за отсъствие от заседанието са 
подали колегите Цончо Ганев и Антон Апостолов, предварително.  

Имате дневния ред, изпратен на имейли, както и в системата, така че 
ви давам думата за мнения и съображения по него. Заповядайте.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, мога ли да добавя две точки?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-н Георгиев, имате думата. Явно не успявате да влезете в 

„Контракс“ предполагам, защото няма заявка. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Успявам, но… успявам, да. Не съм пуснал просто заявка.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Предвид извънредния характер на настоящото 

заседание, ще се съобразим с факта, че точките трябва да имат спешен 
характер и първата от тях е свързана с това, че миналия сезон от около 200 
хотела около Варна, отвориха врати едва тридесетина. Затова просто не 
можем да си позволим тази ситуация да се повтори и предложението ни е 
следното: спешно Община Варна да отправи искане към Министерски съвет 
за отваряне на зелени коридори за туристите от Румъния, както и да бъдат 
облекчени условията за издаване на визи за туристите от Русия. Варна е 
туристически град, трябва да го напомним на всички и съответно е важно 
той да бъде такъв и този сезон. Изключително важно, жизнено важно е 
Варна да има сезон или поне някакво подобие на сезон тази година. Затова 
правим настоящото предложение.  

Второто предложение сега ли да го кажа или…? 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. Ще го подложа това на обсъждане първо. Само да кажа, че това 

предложение е евентуално в пожелателен характер. Ние нямаме 
компетенцията да задължим… 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Дори и с пожелателен характер, да. Важно е гражданите на Варна да 

видят, че институция като Общински съвет се интересува и прави това, 
което е по силите ни, нали. Ясно, че може и да не се случи, но е важно да 
отправим този сигнал и това послание към хората, които управляват 
държавата, макар и в оставка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах предложението. Колеги, имате думата за мнения и 

съображения. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Извинявайте, г-н Балабанов, Стела Николова съм. Може ли само 

нещо, няколко думи? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, заповядайте, въпреки че ме уведомиха, че сте подали 

заявление за прекратяване на пълномощията си.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Точно така.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… преди малко. 
 
Стела НИКОЛОВА 
По тази причина се включвам. Мислех, че ще има поименна проверка 

и исках да кажа, да благодаря на всички колеги и да пожелая успех и 
ползотворна работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Успех и на Вас в новото начинание пожелавам, и 

здраве! 
 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря. Здраве за всички ни! Хубав ден, колеги! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Хубав ден и на Вас. 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да. Жалко, лишаваме се от една колежка, която….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения по въпроса. Нека не се включваме така 

в диалогов режим по принцип. Дайте по предложението на колегата 
Георгиев.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз имам.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И аз имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Гърдева, заповядайте.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
На мен ли дадохте?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-жо Гърдева, на Вас дадох думата. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи, по въпроса за ускоряване на издаването на визи на руски 

граждани от година и нещо мисля, даже две години вече се водят преговори 
между българското и руското правителство и там се работи много сериозно 
по темата. Доколкото знам, има спънки все още от страна на руското 
правителство, но нашето правителство работи по темата. По въпроса за 
зелен коридор за румънските граждани, мисля че трябва много внимателно 
да се обмисли, дори като го правим като предложение, епидемичната 
обстановка в Румъния каква е и принципно съм съгласна, че като 
туристически град за нас е изключително добре, защото ние разчитаме на 
румънските туристи, но трябва да се съобразим и с пандемичната 
обстановка. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Гърдева. Колега Балачев, имате думата. Мисля, че 

Вие направите заявката. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не. Аз, д-р Митковски. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, д-р Митковски, извинявайте. Да, извинявайте. Заповядайте. 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Ние с Балачев на една улица живеем, ама нищо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Затова съм объркал, най-вероятно. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, може би. Колеги, във връзка с това, което предложи колегата 

Георгиев, като продължение на изказването на г-жа Гърдева. Ние сме първо 
част от Европейския съюз, така че няма как да правим някакви 
революционни изключения от това нещо. По отношение за руските туристи 
основният проблем не е толкова в България, в българското правителство, а 
в тяхното - по простата причина, че и миналата, и по миналата година им 
беше почти забранено от техния президент да посещават България. Това е 
едно. По отношение на румънските туристи - г-жа Гърдева е абсолютно 
права - няма как да има приоритетно за един вид туристи, а за други не без 
да се съобразяваме и с епидемиологичната обстановка, и с разпорежданията 
на Министерството, по принцип, на здравеопазването, така че да има 
приоритет за едни или за друг вид туристи от дадена страна. Сега, наистина, 
специално тук за северното Черноморие е ясно, че по Великден, и по другите 
празници наистина идват много румънски туристи, но няма как след като 
сме на едно от първите места по смъртност в момента в Европа от COVID, 
да правим някакви такива изключения. Достатъчно са разхлабени мерките, 
така че да настъпи някакъв допълнителен хаос. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Митковски. Аз подкрепям и Вашето, както и на 

колегата Гърдева изказвания, които са в един и същ тон. Колеги, други 
мнения и съображения по предложението на колегата Георгиев? Няма 
такива. Подлагам на гласуване.  
 Мартин АНДОНОВ 
 „Въздържал се“. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
„Въздържал се“. 

 
Велин СТОЯНОВ 
„Въздържал се“. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
„Въздържал се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чакайте, колеги. Колеги, изчакайте малко, нека да обявя първо 

резултата от системата, след което ще дам възможност на микрофон, както 
винаги е било. 

 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 4; против – 2; 
въздържали се – 21; отсъстващи – 24.* 

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

 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Николай 

Георгиев – „въздържал се“, Антоанета Цветкова – „въздържал се“, Даниел 
Николов – „въздържал се“, Юлияна Боева – „въздържал се“, Руслан Влаев – 
„въздържал се“, Йорданка Проданова – „въздържал се“, Красен Иванов – 
„въздържал се“, Станислав Иванов – „въздържал се“, Велин Стоянов – 
„въздържал се“, Николай Евтимов – „въздържал се“, Мартин Андонов – 
„въздържал се“, Бранимир Балачев – „въздържал се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, за окончателния резултат.  

 
Общи резултати от гласуването: за – 6; против – 2; въздържали се – 

33; отсъстващи – 10, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, заповядайте за второто Ваше предложение. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Показателно е, че общинският съвет се 

въздържа да вземе решение в трудно време. Започнахме да свикваме с 
начина на работа. В тази връзка … 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Нищо не се чува. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Малко по-силно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, малко по-силно или по-близо до микрофона. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да. Сега чувате ли ме? Благодаря. Сега чувате ли? Второто ми 

предложение е свързано с разпространението на пропаганда от фондации 
или организации, финансирани от чужди да кажем държави, свързани с 
влияние, недопустимо влияние върху децата на Варна и по-специално 
свързано с т.н. ранно сексуално обучение, пропагандиране на еднополови 
контакти и други форми на пропаганда, които ние не сме съгласни да бъдат 
наблюдавани във варненските училища. В тази връзка предложението ни е 
следното: забрана за разпространение на информационни материали, 
свързани с т.н. ранно сексуално обучение и еднополови връзки във 



варненските общински училища и детски градини, включително поставяне 
на информационни брошури, плакати и други материали по училищните 
табла. Това е сериозен проблем. Характерът му е спешен, защото децата 
вече са на училище, тези които, особено началния курс на обучение, вече са 
на училище. Получаваме сигнали от родителите, че по информационните 
табла се поставят под формата на карикатури, забавни картинки, рисунки, 
всякакви подобни неща. Включително се опитват да бъдат включени разни 
книжки с мравки, които пропагандират отношения, които са изцяло 
различни от традиционните отношения – семейни, културни, ценностни на 
нашия народ, на нашите предци. Затова настояваме това предложение да 
бъде разгледано и прието и да начертаем червени линии в културата и 
ценностите на Варна. Нека Варна остане чист, красив град, който е свързан 
с чисти, истински, непреходни ценности. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Георгиев. Това предложение за решение не е от 

компетенциите на Общински съвет – Варна.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
А кой решава материалите, които да се разпространяват в училищата 

на Варна и по-специално общинските? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Министерство на образованието, колега. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ние нямаме ли право да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямаме касателство, нямаме правомощия да налагаме на училищата 

какви материали да разпространяват, нали, без да навлизам по същество в 
темата, за която, това за което говорите има резон. Но нямаме 
компетенцията да го правим. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
А няма ли как да отправите искане към директорите на училищата? В 

смисъл общинският съвет да го отправи като съвет, като препоръка - под 
такава форма да се направи? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения по предложението. 
 
Лилия Христова 
Г-н Балабанов, може ли да се включа? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, г-жо Христова, заповядайте. 



 
Лилия Христова 
Уважаеми колеги общински съветници, ние трябва да имаме 

информация кой предава тези материали в училищата и единственият начин  
да се проконтролира административно въпросът е всеки общински съветник 
може да отправи с конкретни данни, разбира се, за училище, вид, материал 
и т.н. до Регионалното управление на образованието, на чийто 
административен контрол са директорите на училища. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Христова. Други колеги, имате ли мнения и 

съображения по темата? Колега Атанасов, по това предложение ли? 
 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балабанов, и по това предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи, извинявам се, но в обявлението точно и ясно беше написано - 

на базата на чл. 46, ал. 2, че ще бъде свикано това заседание - с точни и ясни 
параметри. Губим си времето с предложения, които по принцип не трябва 
да бъдат разглеждани. Който има предложения да си ги внася писмено и то 
извън извънредните сесии. Загубихме 20 минути в момента, че и повече да 
изслушаме предложения, които са извън регламента на Правилника. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Атанасов. Забележката е абсолютно резонна. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, мога ли да отговоря на забележката? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, Вие изложихте Вашето предложение. Аз ще го 

подложа сега на гласуване. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбрах. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. Няма други заявки за изказване. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 4; против – 1; 

въздържали се – 24; отсъстващи – 22.* 



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

– „въздържал се“, Юлияна Боева – „въздържал се“, Анелия Клисарова - 
„въздържал се“, Мария Тодорова – „въздържал се“, Даниел Николов – 
„въздържал се“, Николай Георгиев – „въздържал се“, Венцислав Сивов – 
„за“, Мартин Байчев – „въздържал се“, Николай Евтимов – „за“, Мартин 
Андонов – „въздържал се“, Антоанета Цветкова – „въздържал се“, Светлан 
Златев – „за“. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
От името на Анелия Клисарова се обаждам, тъй като в момента си 

рестартира таблета. „Въздържал се“ – Анелия Клисарова. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, за окончателните резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 7; против – 1; въздържали се – 

35; отсъстващи – 8, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, имате тук заявка за изказване. Тя стои отпреди или 

ново нещо? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Отпреди е, от преди е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Колега Атанасов, Вие също имате заявка.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Аз се изказах. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Понеже излязоха две, затова питам. Първата я чух, да. Разбрах. 

Благодаря.  
Колеги, подлагам дневния ред в цялост на гласуване, както е 

предварително обявен, тъй като няма други постъпили предложения. Режим 
на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н       Р Е Д: 

 
1. Даване на съгласие за подписване на споразумение за 

сътрудничество между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“ 
за изграждане на обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на 
свлачище „Трифон Зарезан“, Община Варна. 



 
2. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, 
полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на 
територията на Община Варна. 

 
3. Избор на представител на Община Варна в Общото събрание на 

акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД и упълномощаването 
му да участва в насрочени през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни 
общи събрания на акционерите на дружеството.  

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 31; против – 1; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 18.* 
 

За протокола:  Светлан Златев – „за“, Юлияна Боева – „за“, Николай 
Евтимов – „за“, Мария Тодорова  – „за“, Красен Иванов – „за“, Бранимир 
Балачев – „за“, Даниел Николов – „за“, Людмила Колева – „за“, Венцислав 
Сивов – „за“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, за окончателните резултати. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 

1; отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка първа от дневния ред, колеги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на споразумение за 

сътрудничество между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“ 
за изграждане на обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на 
свлачище „Трифон Зарезан“, Община Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате проектите за решения, както и материалите по темата. 

Имате думата за мнения и съображения. Д-р Митковски, заповядайте. След 
това Христо Атанасов. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви, г-н председател. Групата на „Демократична България“ 

ще подкрепи това споразумение между община Варна и Агенция „Пътна 
инфраструктура“, проекта за договор разбира се, тъй като наистина това е 
един много, много стар проблем и изключително належащ, който много се 
забави във времето. Дано това да помогне наистина за възстановяването на 
трасето. Имам само един въпрос, не знам кой ще ми отговори – дали Вие 
или някой от общинската администрация… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заместник-кметът Христо Иванов е на линия и ще му дам думата, 

задайте въпроса. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре. Въпроса ми е, след като прочетох материалите, в 

Споразумението е записано, че община Варна ще предостави на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ изработен проект. Въпросът е от община Варна ли 
е изработен, от някакъв колектив ли е изработен и все пак, кога е изработен 
този проект и колко струва, т.е. колко е платено за този проект и на кого, 
разбира се. Това ми е въпроса. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Само един момент, сега ще дам думата за отговор.  
 
Христо ИВАНОВ 
Здравейте. Има разработен идеен проект, който е направен… 

идейният проект е разработен в два варианта за укрепване на участъков път 
VAR 1082, попадащ в свлачище „Трифон Зарезан“, Община Варна. 
Финансирането за този идеен проект, който беше разработен в два варианта 
беше осигурено от МРРБ в размер на 55 хил. лв. и на базата на разработените 
варианти, които имаха и икономическа обосновка, и техническа обосновка 
– бяха представени двата варианта на ЕСУТ, където всъщност се избра 



единият от вариантите, който беше по-щадящ, тъй като единствено което се 
засяга това е трасето на съществуващия път без да се излиза извън това 
трасе, с цел да се минимизира отчуждителни процедури и разни такива 
спорове там със собственици, които са около проблемния участък. 
Проектите са налични при нас, ние сме ги предоставили в Агенция „Пътна 
инфраструктура“, които послужиха и като основа за това споразумение.  

Но така или иначе, тъй като мина доста време - вече втора година от 
направата на тези идейни проекти - Агенция „Пътна инфраструктура“, както 
пише в Споразумението ще възложи инженеринг, което означава нови 
геоложки проучвания, които вече са актуални към днешна дата, тъй като там 
геоложките условия са динамични, разработката на технически проект и 
самото същинско изпълнение на проекта, като община Варна има 
ангажимент да окаже съдействие при разрешителното за строеж и вече 
евентуално, ако има някаква нужда от отчуждителни процедури или там 
временни…../н.р./ но това вече ще бъде уточнявано когато вече бъде 
направен техническия проект.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря Ви. Значи, да уточним – 50 хил. лв. са предоставени от 

Министерството; преди две години е правен този идеен проект. Само бихте 
ли казали този, който е спечелил на кого е – на колектив от ……/н.р./ 

 
Христо ИВАНОВ 
Ами, значи ей-сега гледам проекта – удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, инж. Венелин Ангелов Любенов – 
транспортно строителство, транспортни съоръжения, организация и 
безопасност на движението – това му е фактически проектантската 
правоспособност. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проектантът се казва Венелин Любенов. 
 
Христо ИВАНОВ 
… Венелин Любенов, а пък по част конструктивна е инж. Владимир 

Димков Димков, който е фактически по част конструктивна и двамата 
всъщност са се подписали като разработчици на идейния проект. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, но подчертаваме – това са идейни проекти. Тепърва ще се прави 

технически, който ще бъде разгледан на ЕСУТ и въз основа на който ще 
бъде издадено разрешение за строеж от страна на община Варна. Д-р 
Митковски, удовлетворява ли Ви отговора? 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно. Благодаря Ви. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако може, и аз, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, ще Ви дам думата. Колегата Атанасов първо има заявка. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Само да кажа, че  проектът не е от преди две години, а е с 

№ 43 от 22 ноември 2017 г. на ЕСУТ протокола и фирмата е „Спато“ ООД - 
има го в споразумението, може да се прочете точно и ясно.  

Въпросите ми към г-н Иванов са следните: Първо, за да бъде 
направено подобно споразумение, което аз разбрах, че е предложено от 
Агенция „Пътна инфраструктура“, то би трябвало да бъде одобрено на 
управителен съвет и така да бъде предложено – така ли е и кой го е 
изработил? Второто е, кой ще издава разрешителното за строеж, от коя 
компетентност е? Тъй като разбрах, че това ще бъде естакада – така или 
иначе, тя най-вероятно ще минава и през имотите, и върху имотите, и тези 
имоти ще трябва да бъдат отчуждени, както стана с подхода за 
автомагистрала „Хемус“ за естакадата. Другото което е – в крайна сметка 
пак ще се върна на споразумението, че в самия преамбюл в началото е 
написано може би от страна на Агенцията като някаква предпоставка за 
евентуално отчуждаване, че вариантите не зависят от разрешенията  за 
навлизане в чужди имоти, процедури по отчуждавания, елиминирайки 
фактора „собственици“. И това искам да го изкоментира г-н Иванов. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има думата Христо Иванов. 
 
Христо ИВАНОВ 
Текста на споразумението е представен от Агенция „Пътна 

инфраструктура“, което най-вероятно с този текст на споразумение работят 
и с други общини и по други проекти. Това, което мога да кажа е, че нашата 
информация е, че след като мине като решение на Общински съвет – Варна 
ще мине и за одобряване от Борда на директорите на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, нали…  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За разрешението за строеж беше зададено… 
 
 



Христо ИВАНОВ 
… като процедура.  Относно разрешението за строеж – след като бъдат 

направени съответните геоложки проучвания, компетентният който издава 
разрешителното за строеж е община Варна, докато нали… в 
компетентностите на главния архитект. Естествено, нали, като се минат 
процедурите за предварително разрешение в червени… в територии със 
свлачищни зони и т.н., нали… Но това нещо е във вид на процедура, нали, 
когато дойде и съответният проект.  

Относно засягането на частни имоти, разработката е направена по 
такъв начин, че всъщност да бъде естакадна част, която единствено засяга 
съществуващото трасе на пътя, който е за „Златни пясъци“, без да излизаме 
извън неговите параметри. Но така иначе нали, след като бъде направено 
геоложкото проучване, нали бъде направен техническият проект, вече ще 
видим действително дали излизаме извън трасето и сервитута на пътя. Би 
трябвало нали, поне на базата на идейния проект да има възможност без да 
излизаме, да бъде реализиран този проект, тъй като пътят си е общински. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Атанасов, само да уточня нещо, извинявам се. 

Тъй като разбрах, че тази част, този участък е в момента на община Варна – 
след като приключи самото реализиране на проекта, тъй като това е част от 
международен път Е87 – той ще бъде ли прехвърлен отново към Агенция 
„Пътна инфраструктура“? 

 
Христо Иванов 
Не… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това не се урежда от Споразумението, въпрос е най-вероятно на 

допълнителна тема на разговор, но… той си е общинска собственост пътят 
и след ремонта ще продължи да бъде общински, на този етап. 
Споразумението няма да промени характера на собствеността, ако това е 
въпросът. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Въпросът е такъв, защото това е част от международен път Е87, той 

не може да остане в собственост на община Варна. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не мога да кажа дали е част, ей тука и колегата Христо Иванов 

казва, че не може да отговори в момента дали е част от… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ами то го пише в Споразумението – че това е част от международен 

път Е87. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Това допълнително трябва да се уточни, най-вероятно с Агенция 

„Пътна инфраструктура“, не мисля, че… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ще ви кажа защо го задавам този въпрос: че след приключването, нали 

в крайна сметка, община Варна ще встъпи в правата на възложител по 
отношение на гаранционната отговорност. Това е свързано – и затова го 
задавам този въпрос. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То е стъпване, което означава, че и двете организации публични – и 

общината, и Агенцията – ще имат право да претендират в случай на 
недостатъци и реализиране на гаранционна отговорност от бъдещ 
изпълнител. Стъпване – и двете организации ще имат това право, не е 
заместване…. право 

 
Христо АТАНАСОВ 
Аз това казвам, че така е написано… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да, така е написано…  
 
Христо АТАНАСОВ 
… от страната на възложителя по отношение на гаранционните 

срокове, а не и двете ще стъпят. Община Варна ще… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, община Варна стъпва. Имаме първоначален възложител, който 

е Агенция „Пътна инфраструктура“. Общината стъпва не означава, че 
замества, а стъпва - едновременно с… 

 
Христо АТАНАСОВ 
…приключването на проекта…това казвам и аз.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… – че ако то е част от международния път и трябва да влезе в 

управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, то тогава община Варна 
защо да стъпва в правата на възложителя? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не мисля, че има проблем да стъпи в правата, а това трябва да се 

провери по отношение на международния път. 
 



Христо АТАНАСОВ 
Според мен има, но това просто е въпрос, който трябва да го 

уточним…, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ирелевантно е за конкретния случай. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. Колега Балачев, искахте думата, заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, г-н председател, аз ще се постарая с оглед на дебатите, които 

колегите предизвикаха преди мен, ще бъда съвсем кратък. Групата на 
„ГЕРБ“ ще подкрепи тези близо петгодишни усилия на администрацията на 
община Варна да реши един проблем, който е с 20-годишна давност, ако не 
и повече, а именно – възстановяване на един прекрасен панорамен път, през 
който се вижда цялото варненско крайбрежие от Варна до „Златни пясъци“. 
Действително, в договора е записано, че то представлява и част от пътя Е87, 
който води за Румъния, но така или иначе община Варна нямаше да има 
възможност сама да се справи с този тежък проблем, какъвто е свлачището. 
Така че усилията на кмета и на администрацията са за адмирации. Надявам 
се, разбира се и протегнатата ръка на Правителството – надявам се, че и 
бъдещото правителство няма да спре този проект, а ще продължи 
съвместната работа, за да може след година или година и половина – 
колкото ще трае реновацията и въобще възстановяването на пътя, да можем 
действително да се движим по тези красиви местности. Има детайли, които 
може би трябва да бъдат уточнени, но мисля че това е рамков договор и той 
подлежи на съвместно доуточняване в хода на работата. Така че ние ще 
гласуваме „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Балачев. Няма други заявки за изказвания от 

колеги. В проекта за решение, колеги, имате включен и текст за 
предварително изпълнение на решението. Подлагам на гласуване, 
необходимо е квалифицирано мнозинство от 2/3 за приемането му. Режим 
на гласуване. 

 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

546-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 59-63 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, изречение последно 
от Закона за общинската собственост, чл. 95 и следващите, чл. 161, ал. 1, 
изречение първо, предложение трето от Закона за устройство на 
територията, писмо с рег. № РД21006002ВН-001ВН/25.03.2021 г. от 
Агенция „Пътна инфраструктура“ и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21006980ВН/31.03.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество по 
реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация 
между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на 
обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон 
Зарезан“, община Варна. 

2. Одобрява проект на споразумение с подробно описани дейности за 
изпълнение, поставени цели, етапи и срокове за изпълнението на дейностите 
и източника на финансиране, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише горното 
споразумение в срок до 14 дни, като му възлага да предприеме всички 
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда, с оглед подобряване на инфраструктурата и 
обезпечаване на безопасно ползване на пътната отсечка в района на 
свлачище „Трифон Зарезан“ от жителите и гостите на гр. Варна и 
прилежащите курортни зони, както и с оглед спазване на сроковете за 
сключване на споразумение по Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 32; против – 0; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 15.* 

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

 
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Мартин Андонов – „за“, Николай Евтимов – „за“, Даниел Николов – „за“, 
Станислав Иванов – „за“, Светлан Златев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, 
Мария Тодорова – „за“, Красен Иванов – „за“, Юлияна Боева – „за“. 
 

Общи резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 
4; отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Преминаваме към точка втора от дневния ред, колеги.  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на 
територията на Община Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще дам думата на г-жа Лилия Христова за кратко само разяснение в 

най-общи линии…. 
 
Юлияна БОЕВА 
Извинявайте, аз съм „за“ по последното гласуване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Юлияна Боева „за“, може би е отчетен гласа Ви. … г-жа Христова има 

думата за разяснения в най-общи линии по отношение на промените в 
Наредбата, които касаят две неща технически, които улесняват родителите 
на децата, които кандидатстват. Заповядайте, г-жо Христова. 

 
Лилия ХРИСТОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, 

промяната в Наредбата действително цели улесняване максимално на 
родителите, във връзка с няколко неща. Първото е да дадем допълнителни 
точки на децата, които адресите им съвпадат по постоянен и настоящ адрес, 
тъй като няма никакъв друг начин да ограничим пререгистрацията, която се 
прави в голям процент фиктивно, но това така или иначе законът го 
позволява и ние няма как да направим друго ограничаване. Второто нещо, 
във връзка с пандемията COVID, редно е да дадем възможност на родители, 
които са регистрирани на трудовата борса с парично обезщетение да 
получават допълнителен брой точки, а не да се водят като безработни. И 
всички проверки, които могат да заменят документите на хартия и има 
техническа възможност ние да ги правим по служебен път електронно – 
също за улеснение на родителите. Наредбата общо-взето е в тази посока, 
като целта, която си поставяме е да бъдат нанесени, да бъдат обхванати 
повече голям брой деца, да вървим към задължителното четиригодишно 
обучение на децата и пак ще повторя – да улесним служебните проверки по 
електронен път за родителите. Няма финансови измерения тази наредба и 
приема, знаете, че е обявен от 10-ти май 2021 г. за новия випуск на децата, 
които подлежат на детска градина, навършили 3 години. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-жа Христова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения 

и съображения по предложението за промени в Наредбата. 



 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Аз бих само предложила, извинявам се, че не е през Cisсo webex – не 

мога да се свържа – но просто като стигнем до момента за гласуването, да 
бъде с предварително изпълнение – това да бъде като крайно предложение 
за гласуване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. То така или иначе е нормативен акт, който влиза в сила 

незабавно в 3-дневен срок след публикуването, така че ако утре 
публикуваме, в средата на следващата седмица на практика ще е влязла в 
сила наредбата и ще има възможност за това… Но все пак, включваме и 
предварителното изпълнение, което предлагате, колега Цветкова. Не 
виждам други заявки за изказвания. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Мога ли да кажа нещо? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, колега Евтимов, имате думата. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Аз благодаря на администрацията за това, което е направила и както 

всички знаем, има в нашия град достатъчно места за малките деца, но 
надявам се и с тази промяна в наредбата да направим така, че да няма много 
недоволни и все пак тези места да се запълват по някакъв по-коректен начин. 
Надявам се, че администрацията е помислила по този въпрос, а не както 
всяка година става – родителите да се надпреварват как да преместват и как 
да отписват от едно място на друго, така все са недоволни… Всички искат 
под блока децата им да са, а пък после не им харесва детската градина, пък 
после отиват на друго място и в крайна сметка аз силно се надявам, че с тази 
наредба ще се подобри приема на децата и то в града, в който има 
достатъчно места за всички. Благодаря. 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, колега Евтимов. Колега Атанасов, имате сега подадена 
заявка? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балабанов, само една молба – след като мине гласуването по тази 

точка може ли да ми дадете думата за малко? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, разбира се. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

547-2. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 
1,    т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21003879ВН/24.02.2021 
г., Общински съвет – Варна приема  изменения и допълнения на Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца  в 
общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 
групи към училищата на територията на Община Варна, както следва: 

1. От чл.17 ал. (2) отпада текстът: „Копие и оригинал (за сверка) на 
удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издаден от районната 
администрация, удостоверяващо обстоятелствата по чл.53“; 

 В ал. (2) се правят следните промени: „При записване 
обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето класиране се 
проверяват служебно. 

При записване родителят/настойникът представя следните 
задължителни документи:  

- Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;  
- Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните“;  
 
 Ал. (3)  се допълва със следния текст: 
 
По т.1- „или служебна бележка от НОИ за периода на парично 

обезщетение за безработица“; 
По т.9- „Проверява се служебно“; 
По т.10- „Проверява се служебно“; 
По т.11- „Копие от акта за раждане на детето“; 
По т.12- „Проверява се служебно“; 
 
2. От чл. 32 ал. (2) отпада текстът: -„За първо класиране 

обстоятелствата по чл.53 се проверяват служебно;  
-з а второ и трето класиране обстоятелствата по чл.53 се доказват с 

копие/ оригинал за сверка на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на 
детето, издаден от районната администрация“; 

В ал. (2) се правят следните промени: „При записване 
обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето класиране се 
проверяват служебно. Родителят/настойникът представя следните 
задължителни документи:  

- копие на удостоверение за раждане на детето;  
- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните“;  
Ал.(3) се допълва със следния текст: 



По т.1- „или служебна бележка от НОИ за периода на парично 
обезщетение за безработица“; 

По т.9- „Проверява се служебно“; 
По т.10- „Проверява се служебно“; 
По т.11- „Копие от акта за раждане на детето“; 
По т.12- „Проверява се служебно“; 
 
3. От чл. 54 т. 4 отпада текстът: “Деца, чиито братя или сестри 

посещават същата детска градина/училище, независимо от 
постоянния/настоящия им адрес/ не се отнася за децата, които през 
настоящата година завършват IV подготвителна група/седми клас в 
училище.“ 

Заменя се с текста: „Деца, кандидатстващи за детска ясла, детска 
градина или подготвителна група в училище, чиито братя или сестри 
посещават същата детска градина или училище към 15.09 на идната учебна 
година се разпределят в първа група, независимо от постоянния /настоящия 
им адрес.“ 

 
4. Допълва се чл. 56 „Допълнителни критерии“ със следните 

текстове: 
Допълва се т. 1: „или родители, регистрирани в бюрото по труда, с 

право на парично обезщетение -10 точки; 
Отпада текстът от  т. 9: „Деца, чиито братя или сестри посещават 

същата детска градина/училище, и са с уседналост в района за обхват на 
детските градини/училища 2 и над 2 години/ не се отнася за децата, които 
през настоящата година завършват IV подготвителна група/седми  клас в 
училище - 10 точки.“ 

Заменя се с текста: „Деца, чиито братя или сестри посещават същата 
детска градина/училище към 15.09 на идната учебна година, и са в района за 
обхват на детските градини/училища - 10 точки“;  

Създава се нова т.10: „Деца, чиито постоянен и настоящ адрес в 
района за обхват съвпадат-10 точки“; 

Създава се нова т.11: „Деца на неизвестни родители-10т.“; 
Създава се нова т.12 :“Деца, посещавали детската ясла към същата 

детска градина - 10 т.“. 
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда, предвид необходимостта от спазване на 
определените срокове за кандидатстване в общинските детски градини, 
полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на 
територията на Община Варна. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 34; против – 0; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 15.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват, заповядайте. 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Светлан Златев – „за“, Мартин 

Андонов – „за“, Генадий Атанасов – „за“, Николай Евтимов – „за“, Даниел 
Николов – „за“, Красен Иванов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, Станислав 
Иванов – „за“, Мария Тодорова – „за“, Венцислав Сивов – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Моля за окончателни резултати. 
 

Общи резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 
2; отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, заповядайте за изказване. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, в първата точка така 

изписаното предложение за решение в преамбюла си не съдържаше 
основанията, защото те са в самото предложение: На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8, чл. 59-63 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,… - просто да го включим в решението, защото така както 
ни беше пратено, то е извън решението. Решението започва точка първа: 
дава съгласие и така, и така… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, само тук да Ви коригирам малко – да, в 

предложението е така записано в проекта за решение, но в проектите за 
решения, които са формулирани от нас и изпратени към вас по имейлите 
има посочени и правните основания, можете да ги видите. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Ами аз това, което виждам и което пратено към мен… ако греша… 

Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В проектите за решения има посочени правни основания от Закона за 

местната администрация и местното самоуправление, от Закона за 
общинската собственост… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, да, да, ами при мен не е така, аз затова… Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря.  

 
Преминаваме към точка трета от дневния ред, колеги.  



ІII. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна в Общото 

събрание на акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД и 
упълномощаването му да участва в насрочени през мандат 2019 – 2023 г. 
редовни и извънредни общи събрания на акционерите на дружеството. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате материалите, като по първата част от решението 

предлагам да изберем доц. Антоанета Цветкова за представител на община 
Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна“. Няма 
нужда от представяне колегата Антоанета Цветкова. Всички я познавате, в 
предходния мандат на общинския съвет също бе представител на община 
Варна и свърши своята работа абсолютно акуратно и професионално. Така 
че правя предложение за избирането й отново за представител в общото 
събрание на акционерите. Имате думата по предложението. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Г-н председател, може ли, проф. Клисарова съм, Ани Клисарова… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Клисарова, имате думата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря Ви. Г-н председател, искам да кажа, че аз от дълги години 

работя с доц. Цветкова, тя има абсолютния административен опит да бъде 
представител на община Варна и ще защитава интересите на общината. 
Професионалният й път и образование позволяват за това да бъде един 
много добър мениджър и да дава много точни и ясни оценки на нещата, 
които ще се вършат и които трябва да бъдат свършени за развитието на „Св. 
Анна“, затова ще подкрепя това предложение. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, проф. Клисарова за добрите думи. Други мнения и 

съображения, колеги? Няма заявки, така че подлагам на гласуване така 
направеното от мен предложение за избор на доц. Антоанета Цветкова. 
Режим на гласуване. 

 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

548-3. 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 определя 
общинския съветник Антоанета Здравкова Цветкова за свой представител 
в Общото събрание на акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 26; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 17.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата, който не е успял да гласува. 

 
За протокола: Юлияна Боева – „за“, Бранимир Балачев – „за“, 

Костадин Костадинов – „въздържал се“, Венцислав Сивов – „за“, Мартин 
Андонов – „за“, Красен Иванов – „за“, Николай Евтимов – „за“, Даниел 
Николов – „за“, Станислав Иванов – „за“, Мария Тодорова – „за“.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за окончателни резултати. 
 
Общи резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 

9; отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващият проект за решение, колеги, го имате. Имате думата за 

мнения и съображения по отношение на участието, упълномощаването. Не 
виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 

549-3. 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 акционера Община Варна в МБАЛ ”Света 
Анна – Варна“ АД – общинският съветник Антоанета Здравкова Цветкова, 
да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г. редовни и 
извънредни общи събрания на акционерите 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 избрания 
представител на акционера община Варна да внесе писмен доклад за взетите 



решения на всяко едно от проведените редовни и извънредни общи 
събрания на акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД, за сведение. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 23; против – 0; 
въздържали се – 8; отсъстващи – 20.* 

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

 
За протокола: Костадин Костадинов – „въздържал се“, Юлияна Боева 

– „за, Ахмед Ахмед – „за“, Мартин Андонов – „за“, Йордан Павлов – „за“, 
Мария Ангелова-Дойчева – „въздържал се“, Николай Евтимов – „за“, 
Светлан Златев – „въздържал се“, Стоян Попов – „за“, Станислав Иванов – 
„за“, Бранимир Балачев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Антоанета Цветкова 
– „за“, Светлозар Чорбаджиев – „за“, Даниел Николов – „за“, Красен Иванов 
– „за“, Мария Тодорова – „за“.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Моля за окончателни резултати. 
 

Общи резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 
11; отсъстващи – 3, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на 

Общински съвет – Варна.  
Пожелавам успешен ден на всички колеги. 

 
* 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. Р. НИКОЛОВА/ 


