
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 19 
 

 
Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 11.08.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. до 13:00  ч. 
 

Присъстват 42 общински съветници, отсъстват 9: 
 
Адиле Сабриева КЯМИЛ 
Антон Христов АПОСТОЛОВ 
Ахмед Сали АХМЕД 
Емил Николов БОЯДЖИЙСКИ 
Калин Колев МИХОВ 
Мария Иванова Ангелова-ДОЙЧЕВА 
Мария Тодорова ТОДОРОВА 
Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ 
Петко Кирилов ПЕТКОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой да има проблем с устройствата? 27 устройства са в системата, 

по списък 35 присъстват в залата, 27 устройства, 29… Някой, ако има 
проблем, да сигнализира към съответно… 

Колеги, преди да започнем работа ще дам думата на председателя на 
Общинска избирателна комисия Велин Жеков, който да ни запознае с 
последните решения на комисията по отношение състава на Общински 
съвет – Варна. Моля за тишина в залата. Г-н Жеков, имате думата, 
заповядайте. 

 
Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми общински съветници, уважаеми гости, ще Ви запозная с 

решение № 355 на Общинска избирателна комисия от 23.07.2021 г., 
относно прекратяване пълномощия на общински съветници и обявяване на 
следващи в листата за избрани. С входящи № 720/23.07.2021 г. и № 
721/23.07.2021 г. в ОИК – Варна са постъпили заявления от общинските 
съветници Лидия Велик Маринова и Мартин Петров Андонов с искане за 
прекратяване на пълномощията им. С решение 474/15.07.2021 г. и 
475/16.07.2021 г. на ЦИК, Лидия Велик Маринова и Мартин Петров 
Андонов са обявени за избрани за народни представители в 46-то Народно 
събрание.  



В предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Избирателния 
кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 454 и чл. 458, ал. 1 от 
Избирателния кодекс, Общинската избирателна комисия – Варна реши: 

1. Установява наличие на обстоятелство за прекратяване 
пълномощията на Лидия Велик Маринова и Мартин Петров Андонов като 
общински съветници от групата на ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна. 

2. Обявява следващите в листата на ПП „ГЕРБ“ – Николай Стоянов 
Малев и Даниела Стефанова Иванова-Димова за избрани за общински 
съветници.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Жеков. Г-жа Димова и г-н Малев да заповядат на 

трибуната за полагане на клетва. Колеги, моля да станем прави. 
Заповядайте на микрофона, повтаряйте след мен. 

 
Общинските съветници Николай Стоянов Малев и Даниела 

Стефанова Иванова-Димова положиха клетва, след изтичането на 
текста й от председателя на общинския съвет, както следва: „Заклевам 
се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите 
на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите 
на гражданите от Варненската община и да работя за тяхното 
благоденствие. Заклех се!“ 

Същите подписаха клетвените листи, които са неразделна част от 
настоящия протокол. 
 Председателят на Общинската избирателна комисия г-н Велин 
Жеков връчи удостоверенията от Общинската избирателна комисия на 
двамата общински съветници. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, по уважителни причини от днешното заседание отсъстват 

Мария Ангелова, Мария Тодорова, Емил Бояджийски, Калин Михов, 
Антон Апостолов, Адиле Кямил, Петко Петков, Николай Георгиев. Това са 
колегите, които предварително са ни уведомили за отсъствието си. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание, колеги. Имате го изпратен на имейлите. По дневния ред ще си 
позволя да направя едно предложение за включване на точка, а именно – 
даване съгласие Регионален исторически музей - Варна да кандидатства с 
проектно предложение „Развиване на Регионален исторически музей 
Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, 
изкуство, култура и общуване“. Този проект е разгледан на заседание на 
постоянна комисия „Култура и духовно развитие“, дадено е положително 
становище. Предвид факта, че на 18-ти август тази година изтича срокът за 



кандидатстване за подаване на проектно предложение го предлагам на 
вашето внимание за разглеждане, като тук съм поканил директора на 
регионалния музей г-н Лазаренко в случай, че прецените, че следва да 
включим в дневния ред предложението да отговаря на поставени от вас 
въпроси. Имате думата по така направеното предложение.  

Колега Георгиев?  
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах.  
Колеги, има ли мнения и съображения по така направеното от мен 

предложение? Не виждам. Режим на гласуване.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 37; против – 0; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Красен Иванов – „за“, Даниел 

Николов – „за“, Мартин Байчев – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате ли проблем с устройствата? Тук да помоля за 

съдействие на колегите на първия ред.  
Следващото постъпило писмено предложение е от д-р Ивайло 

Митковски. Предполагам за това искате думата или не?  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От залата: Да, за това. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще си позволя да го прочета на…, който е от името на групата на 

Демократична България предлага включване на точка в дневния ред 
относно изслушване на кмета за продължаваща повече от месец криза с 
боклука и произлизащите от това рискове за населението и бизнеса. Във 
връзка с проведения между нас разговор, д-р Митковски, аз съм поканил 
тук заместник-кмета Тодор Иванов, който ще ни даде разяснение, ще го 
изслушаме, така че имате думата, ако нещо допълнително искате да 
направите към това писмено предложение, което сте входирали. Да, 
заповядайте.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря, г-н председател. Предлагам, понеже, тогава, когато си 

говорихме нямаше точка „Питания и отговори на питания“, пък така или 



иначе първата точка е…, така по-тържествена да я кажем, нека това да 
бъде втора точка от дневния ред или там, която прецените, но да не е 
първа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, те са четири така или иначе точките. Дали е втора, дали е 

четвърта.. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ок. Добре. И също така, така и така съм взел думата, да ви предложа 

да има и точка за попълване и промяна в състава на комисиите. По 
простата причина, че ние имате, тоест от нашата група има нов общински 
съветник, вие също имате нови общински съветници, да могат да се 
включат в дейността на комисиите не само със съвещателен, но и с 
нормален глас. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Такова предложение също е подготвено от колегата 

Генадий Атанасов, който щеше да го направи. Вие го изпреварихте. 
Колеги, мнения и съображения по така направените две предложения? 
Колега Златев, имате думата. По двете предложения ли? Ако няма мнения 
и съображения, режим на гласуване по направените две предложения – 
едното изчетено от мен, другото от д-р Митковски. Режим на гласуване.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 37; против – 0; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 
За протокола: Красен Иванов – „за“, Янко Станев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате думата.  
За протокола: Красен Иванов – „за“. Има ли проблем с 

устройството?... Зад кормилото. Аз затова казах зад кормилото. 
Заповядайте, колега. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, г-н председател. Предвид извънредния характер на 

сесията бих искал да направя само едно предложение, което е свързано 
с…, което действително има извънреден характер. Ние сме направили 
предложение до Вас през юни. През юни сме внесли едно предложение да 
отпадне изискването в Наредбата за условията и реда за записване на деца 
в детски ясли и градини, където задължително се изисква печат и този 
печат не е задължителен по Търговския закон, съответно не е атрибут, чрез 



който търговецът да идентифицира себе си. Това предложение е направено 
писмено, входирано е. Даже на предната сесия го коментирахме, а другата 
седмица стотици, стотици родители ще бъдат принудени да търсят такива 
служебни бележки, за да могат децата им да кандидатстват в детските ясли 
и съответно фирми, които работят без печат, фирми, които работят с 
електронен подпис, фирми, които дори не ползват хартия в днешните 
условия ще бъдат принудени да обясняват, че те не ползват печат, 
съответно администрацията ще бъде принудена да изисква този печат, 
защото съгласно тази Наредба има конкретно изискване за мокър печат в 
тези служебни бележки. Предложението, което сме направили до Вас през 
юни е общинският съвет да премахне изискванията за мокър печат в 
служебните бележки - изискване за кандидатстване в общинските детски 
ясли, градини, полудневни подготвителни групи на територията на община 
Варна. Съответно от членовете, които са в тази Наредба, да отпадне 
конкретното изискване „мокър печат“. В същата наредба, например в 
София, няма такова конкретно изискване. Тази императивна норма е стара. 
Тя пречи в момента на комуникацията между фирмите и Общината и 
съответно е... ако направим това изменение ще направим една идея по-
малка бюрокрацията в общината. Редно е да реагираме и то точно в 
момента, в който родителите имат нужда от… и фирмите имат нужда от 
такова съдействие. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Георгиев. Аз само ще кажа, че така или иначе законът 

не го поставя като изискване – Закона за счетоводството. Вие сам знаете 
по-добре от мен. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, ама в Наредбата, казвам го от първо лице, защото към нас се 

обръщат родители, които работят в такива фирми… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Разбрах.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И администрацията им прави проблем, просто защото ние го 

изискваме от тях.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това предложение за изменение на Наредбата стояло ли е на сайта? 
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Юни месец сме Ви го входирали. Юни месец го има входирано до 

Вас и до Кмета на Община Варна… Ами не знам. Входирали сме го в 
деловодството и е съответно направено до Вас.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека…, ще дам възможност само да проверят дали е стояло на сайта, 

за да спазим законовата процедура и ще го подложа след това. Моля, да ми 
проверите дали е стояло на сайта това предложение на колегата Георгиев. 
Като междувременно давам думата на колегата Златев.  

По предходното гласуване само, д-р Станев за протокола „за“.  
Г-н Златев, имате думата. Г-н Ганев след това.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, колеги. Зная, че сесията е извънредна, но тук се 

вкара една точка за питания към кмета. В тази връзка - отвън има 
граждани, които са от 17-ти микрорайон, а това е по спешност. Г-н 
председател, ние правихме една нарочна среща заедно с Вас и г-н 
Атанасов с гражданите от 17-ти микрорайон за строежите, които те… за 
желанието, което те имат да се извършат, тъй като в момента е процеса на 
строежа. Гражданите са спрени. Не могат да влязат. А питане към 
гражданите… не питане на гражданите, а „Дискусия с гражданите“ няма в 
точките. При положение, че се вкарва точка за питане към кмета и това 
нещо се гласува, моля да се гласува „Дискусия с гражданите по въпроса за 
17-ти микрорайон“. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, по отношение въпроса със 17-ти микрорайон и в 

следствие на проведената среща, на която както казахте и Вие, 
присъствахте и аз, и колегата Христо Атанасов има поставени две групи 
въпроси, писмени, за които сме Ви уведомили и са изпратени съответно до 
администрацията за комплектуване на отговори, на които след това да 
проведем отново среща работна, да ги обсъдим в същия формат, в който 
бяхме на предходната. Това нещо стана онзи ден, мисля че. Все още 
нямаме получените отговори, така че аз не виждам в момента какво можем 
да обсъдим по темата, като нямаме готовност. Колеги, имате думата за 
мнения и съображения по така направеното предложение от г-н Мартин 
Златев. Няма предложение. Няма мнения и съображения, извинявам се. 
Режим на гласуване.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 21; против – 2; 
въздържали се – 18; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Предложението се 

приема, въпреки че не знам какъв ще е предмета на това изслушване.  
Г-н Ганев, имате думата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, преди минути получихме имейл, в който би 

трябвало да имаме точна информация по отношение на последната точка 
от дневния ред и по-точно за отпускането на средства за ремонт на покрива 
в сграда с идентификатор… сега да не губя време. Сега, от приложената 
справка и от това, което е дадено като информация, само за миналата 
година имаме, посочени са 145 358 хиляди лева. Накрая обаче, справката 
завършва: „през последните пет години, за периода 2017-2021 не са 
извършени ремонтни дейности на покрива и водосточната инсталация“. На 
комисия по финанси поисках да бъде дадена точна справка за всички 
ремонтни дейности през последните пет години на въпросната сграда. 
Нещо, което в момента не получаваме. Молбата ми към Вас е 
администрацията, докато стигнем до последната въпросна точка, да 
предостави въпросната информация за последните пет години какви 
ремонти са извършвани във въпросната сграда. Тъй като в момента е 
посочено, че за водосточната тръба не са извършвани ремонти.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Разбрах Вашият въпрос. Ще поискам от администрацията, 

въпреки че в момента не касае дневния ред. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Защото като дойде последната точка ще имаме дебат за това нещо и 

да не губим време в излишни разправии, нека да я имаме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, разбрах. То по-скоро е конкретен въпрос – извършвани ли 

са разходи за последните пет години? И ако да - какви?  
 
Цончо ГАНЕВ 
За цялата сграда, не само за водосточната тръба. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За цялата конкретна сграда, обаче не за целия комплекс от сгради. 

 
Цончо ГАНЕВ 
За цялата сграда конкретно.  
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Която в момента е предмет на разглеждане.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз предполагам, че тук има… Ще я има, ще я има до 30-тина 

минутки, г-н Ганев. Смятам, че ще има възможност да дебатираме по 
темата. Г-н Балачев?  
 

Бранимир БАЛАЧЕВ  
Не, в тази връзка исках да кажа някои неща… но после така или 

иначе ще докладвам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Нека по същество в момента да не коментираме въпроса.  
Няма други предложения за включване на точки в дневния ред на 

днешното заседание. Моля, за тишина. Моля, за тишина. 
 
От залата: Пуснете гражданите в залата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина. 
 
Мария ДИМИТРОВА /от залата/  
Г-н председател, моля да включите извънредна точка за изслушване 

заместник-кмета Тодор Иванов защо колите са в Морската градина… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дал ли съм Ви дума? Дал ли съм Ви дума? 
 
Мария ДИМИТРОВА /от залата/  
Знам, че не сте ми я дали, но има 40 хиляди внесени подписа и 

умряло дете. Не ви ли е срам? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, да спазвате реда в залата. Много моля, за втори път, да 

спазвате реда в залата. 
 
Мария ДИМИТРОВА /от залата/  
… не я ползвате по предназначение. Вие трябва да…. /н.р./ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Капитанов, заповядайте.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н председател, така или иначе ние гласувахме изслушване на 

гражданите по темата за микрорайон 17, а в момента те, доколкото 
разбирам те са спрени навън - моля, да разрешите те да влязат в залата, 
защото в момента са възпрени и не ги допускат.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Като дойде време за точката ще бъдат допуснати в залата. Ще го 

организирам. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Не е логично, при положение, че навънка знаете, че е 40-градусова 

жега, да стоят пред входа на сградата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма пречка да стоят отпред пред залата. Защо навън в…?  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Ами, тогава просто нека да изчакат. Коя ще бъде тази точка да им 

кажем.  
 
Мария ДИМИТРОВА /от залата: ….. н.р./  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, разбрах, разбрах, разбрах. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. Ако искате да го подложим на гласуване. За мен няма 

проблем.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма какво да подлагаме на гласуване.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: Моля да добавите точка „Изслушване на кмета… за 

Морската градина… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване по отношение на дневния ред, колеги. И отново 

предупреждавам за спазване на реда в залата.  



Мария ДИМИТРОВА 
От залата: … 51 души сте… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. Отново Ви правя забележка. Отправям 

забележка да спазвате реда в залата.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: … /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За втори път Ви отправям забележка да спазвате реда в залата.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: … /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За трети път Ви отправям забележка да спазвате реда в залата. 

Искате ли да пробваме да видим кой може да брои до повече?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: … Да, мога да продължа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване по отношение на дневния ред, ведно с 

направените изменения.  
Уважаеми г-н Георгиев, проверихме по отношение на Вашето 

предложение, тъй като не е формулирано коректно не е публикувано на 
сайта. Разпоредил съм, след заседанието, ако трябва се вижте с колегите, за 
да може да го качим на сайта това нещо, защото трябва да стои минимум 
две седмици. Ще го мотивираме да стои 14 дни, не 30 - и на заседанието 
през септември месец се ангажирам да го внеса за разглеждане в дневния 
ред. Моля, за резултата, че изчезна.  

 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
  (1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на община 

Варна. 
 



2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 
образование” относно: 

(1) – актуализация на Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2021/2022 г. 

 
3. Разглеждане на предложение рег. № РД21015937ВН/03.08.2021 

г.от Иван Портних – Кмет на община Варна относно осигуряване на 
средства за неотложен текущ ремонт на покрив на сграда с идентификатор 
10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

 
4. Даване на съгласие Регионален исторически музей - Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Развиване на Регионален 
исторически музей - Варна като мултифункционално обществено 
пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. 

 
5. Изслушване на ресорния заместник-кмет на Община Варна 

относно продължаващата криза с битовите отпадъци и произтичащите от 
това рискове за населението и бизнеса. 

 
6. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
 
7. Изслушване на граждани на град Варна относно благоустрояване и 

облагородяване на 17-ти микрорайон на кв. „Левски“ – м частно ул. 
„Мадара“, включващо изграждане на пътна инфраструктура и 
рехабилитация на инженерна инфраструктура. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 41; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
За протокола: Красен Иванов – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към разглеждане на точка първа от дневния ред… 
 
Красен ИВАНОВ 
За протокола: „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Красен Иванов – „за“. 
 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
…Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно удостояване на граждани с почетни звания и 
отличия на община Варна. 
  



І. 
 

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

“Култура и духовно развитие” относно: 
  (1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на община 

Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, решенията са 13 на брой. Правя процедурно предложение, 

ако не възразявате, да ги разгледаме и гласуваме анблок. Имате думата за 
мнения и съображения. 

Имате думата за мнения и съображения по отношение на 
предложението ми за гласуване анблок.  

 
От залата: Да гласуваме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложенията за удостояване със звание „Почетен гражданин на 

Варна“: първото предложение относно флотилен адмирал проф. Боян 
Кирилов Медникаров, второто предложение – художникът Георги 
Костадинов Лечев, третото предложение относно удостояване на Едуард 
Рупен Тавитян – за проявен героизъм в мирно време – спасяване на 
човешки живот. 

Четвъртото предложение, колеги, което бе внесено вчера - за Симона 
Симеонова Дянкова – златен олимпийски медалист по художествена 
гимнастика, за нейната лична треньорка Весела Веселинова Димитрова и 
Филипа Иванова Филипова – също треньор на ансамбъла по художествена 
гимнастика. Всички са родени в гр. Варна. 

Имате думата за мнения и съображения. 
А, извинявам се, ще изчета и почетните знаци, тъй като взехме 

решение да ги гледаме заедно.  
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен – за Костадин Борисов 

Бандутов.   



Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен – за Тома Михайлов 
Томов. 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен – за Борис Савов 
Калинков. 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен – за Костадин 
Стефанов Вягов. 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен – за Драматичен 
театър „Стоян Бъчваров“ – ТМПЦ – Варна. 

Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен – за Детски фолклорен 
ансамбъл „Българче“ при Център за подкрепа за личностно развитие - 
Общински детски комплекс – Варна.   

И последната номинация е почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
сребърен – за Пеню Златев Николов, като предлагам да допуснем 
предварително изпълнение по отношение на взетото решение за наградите. 

Имате думата. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
600-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със званието 
„Почетен гражданин на Варна“ флотилен адмирал проф. Боян Кирилов 
Медникаров за изключителния му принос в развитието и международното 
признание на българското военноморско и морско образование. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  
 
 
 

601-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със званието 
„Почетен гражданин на Варна“ Георги Костадинов Лечев – за 
изключителните му постижения в изобразителното изкуство и за 



безспорните му заслуги за развитието на художествените процеси във 
Варна.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
602-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със званието 
„Почетен гражданин на Варна“ Едуард Рупен Тавитян – за проявен 
героизъм в мирно време – спасяване на човешки живот. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
603-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 9 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21016383ВН_001/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със 
званието „Почетен гражданин на Варна“ Симона Диянова Дянкова – за 
постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления 
златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
604-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 9 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21016383ВН_001/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със 



званието „Почетен гражданин на Варна“ Весела Веселинова Димитрова – 
за изключителни заслуги в областта на спорта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
605-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 9-от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21016383ВН_001/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява със 
званието „Почетен гражданин на Варна“ Филипа Иванова Филипова – за 
изключителни заслуги в областта на спорта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
606-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21014965ВН/20.07.2021 г. и РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021 г., 
Общински съвет – Варна удостоява Костадин Борисов Бандутов с 
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за значимия му принос 
към културата на Варна и към националната култура. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
607-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Тома Михайлов 



Томов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му в 
националната морска култура и българското ветроходство. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  
 
 
 

608-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Борис Савов 
Калинков с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса 
му в националната култура и в развитието на културния туризъм.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 

 
609-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Костадин 
Стефанов Вягов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за 
приноса му в сферите на образованието, културата, туризма и спорта на 
Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
610-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 



РД21014963ВН/20.07.2021 г. и РД21002749ВН-029ВН/27.07.2021г., 
Общински съвет – Варна удостоява Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров“ – ТМПЦ – Варна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
златен за утвърждаването му като водеща културна институция в живота 
на морския град през годините и по повод стогодишния му юбилей. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  

 
 
 
611-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-029ВН 
/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Детския фолклорен 
ансамбъл „Българче“ при Център за подкрепа за личностно развитие - 
Общински детски комплекс – Варна с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – златен за 60-годишната му благородна мисия да вдъхва у 
подрастващите любов към родното музикално и танцово наследство. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  
 
 
 

612-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002749ВН-
029ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна удостоява Пеню Златев 
Николов с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен за 
блестящата му спортна кариера, донесла признание за хандбала във Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид връчването на наградата на празника на град Варна на 
15.08.2021 г.  
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 41; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 



За протокола: Красен Иванов – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на удостоените! 

 
 Преминаваме към точка втора от дневния ред. 
 
  



ІI. 
 

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

“Наука и образование” относно: 
(1) – актуализация на Списъка на средищните детски градини и 

училища в Република България за учебната 2021/2022 г. 
 

  Докл.: Антоанета Цветкова – Председател ПК „НО“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Цветкова, заповядайте. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Проект за решение от ПК „Наука и образование“ за Деветнадесетото 

заседание на Общински съвет – Варна относно актуализация на Списъка на 
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 
2021/2022 г., ПК „Наука и образование“ дава положително становище. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

613-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 53, ал. 2  и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 3 от Постановление на Министерски съвет 
№128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на 
средищните детски градини и училища и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД21013872ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински 
съвет – Варна  реши: 

1. Да се запази статута на средищно училище на Средно училище 
“Димчо Дебелянов” за учебната 2021/2022 година; 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
Средно училище “Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните детски 
градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година. 

 
Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 



За протокола: Красен Иванов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към разглеждане на следваща точка трета от дневния 

ред. 
  



ІІI. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) –  даване на съгласие за осигуряване на средства за Център за 

подкрепа за личностно развитие – Център за специална образователна 
подкрепа неотложен текущ ремонт на покрив на сграда с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

 
Докл.: Бранимир Балачев – Председател на ПК „ФБ“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така, тази точка включва даване на съгласие за осигуряване на 

средства за Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 
специална образователна подкрепа за неотложен текущ ремонт на покрив 
на сграда с административен адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. На 
комисията по финанси и бюджет е взето с 9 гласа „за“ и 5 „въздържал се“. 
При дискусията за този проект за решение в комисията по финанси бяха 
поставени въпроси относно това по отношение на тази сграда първо коя е 
причината да се поиска ремонт на покривната конструкция на въпросната 
сграда и от колегата Ганев мисля че беше, искаше да се види какви 
ремонти са вършени в тази сграда пет години назад. Тъй като времето 
между комисията и сесията беше един ден всъщност, вчера би следвало 
всички вие да сте получили отговора на моето запитване до дирекция 
„Образование и младежки дейности“ и същият беше входиран някъде в 
ранния следобед в деловодството на общинския съвет и по мое сведение 
този отговор би следвало да е предоставен на абсолютно всички на 
таблетите, които имаме и би следвало да сте запознати с него. Затова аз 
няма да го чета дословно, но той ни информира всъщност в две 
направления. Едното направление е свързано с това, че всъщност този 
обект е преминал към дирекция „Образование и младежки дейности“ 
съвсем скоро, след като преди това е бил ползван от мисля че от 
Техникума по дървообработване, ако не ме лъже паметта. Какви ремонти 
са били извършвани когато е бил ползван от този техникум, от това 
училище всъщност няма как дирекция „Образование и младежки 
дейности“ да има, но едно е залегнало в писмото, че всъщност при 
решаване за извършване на ремонт в тази сграда, което е станало с 
решение през 2020 г. покрива за съжаление не е имало тогава такова 
становище на ползвателите в лицето на въпросния център, че няма нужда 



от ремонт, такъв ремонт не е бил направен, но от дъждовете през месец 
юни обилните дъждове са се появили течове, следствие на което се е 
получило и според тези, които са извършили огледа от „Инвестиционна 
политика“ са се появили и въпросните нередности по тавана. Т.е. такъв 
ремонт не е бил включен преди това, не е извършван за да твърдим дали и 
качествен, дали не е качествен, кой го е извършил, как го е извършил и т.н. 
Така че всъщност твърдението на колегата Златев, че директорът му е 
казал за това /не знам тук ли е директорът на…/ да, че директорката е 
споделила пред него, че такъв теч не е имало се оказва поне от това, което 
беше направено като анализ и проверка от дирекция „Образование и 
младежки дейности“, че не отговаря на истината, още повече че имахме 
докладна записка именно от този директор. Така че това е което аз мога да 
докладвам във връзка с това предложение, т.е. ремонта според тези които 
са извършили огледа и според тези които го ползват е необходим, тъй като 
идва есен и трябва да се осигурят нормални условия за работа в този 
Център. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колегата Златев, имате думата. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Уважаеми колеги, когато се отпускат средства от община Варна 

мисля, че поне някои от общинските съветници е хубаво или от група да 
отидат да видят за какво става дума. И аз го направих. И, г-жо Гърдева, 
вчера се качих на покрива. На Вас го казвам специално, защото Вие се 
заядохте с мене дали ще се кача… Слизал съм и под моста и се качвам и 
на…, ако искате можете да се качите с мене, ще Ви побутвам нагоре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество, колега Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Така, да продължим. Да, директорката ми каза, че течът е само в… 

там, където са тръбите за отдушника. Нашата група ще гласува „за“ тези 
пари, защото аз вчера отидох и видях, госпожо директор, наистина видят 
течовете на четвъртия етаж. Въпросът ми е към г-жа Христова – как са 
разпределени етажите и на кого са собственост? Първите два етажа 
разбрахме. Да, точно затова. Течовете са в западното крило на самата 
сграда. Там е компрометирана наистина /качих се на покрива/ 
компрометирана е частта в западната част, но когато се прави един покрив, 
правилно е да се направи целия от-до, тъй като сградата е предадена на 
община Варна, нали така? Затова ние ще го подкрепим, но трябваше да 
отида и да го видя на място, защото така пуснати нещата са много странни. 



И искам, г-н Балачев, малко да уточним някои неща. Аз казах, че има 
паднали тавани, но Вие ми казвате, че са от течовете. Не, само на 
четвъртия етаж два кабинета са в ужасно състояние, и стълбищната клетка. 
Всичко останало е в перфектно състояние, дори и на четвъртия етаж. Но, 
таваните, за което се радвам – както ви показах на комисия какво е 
състоянието на таваните се оказва че са след ремонта – но те не са 
включени в ремонта. Самият Център си е направил за собствена сметка 
проучване на таваните, изчукали са ги и са намерили в шест кабинета и в 
директорската в момента таваните са очукани и са пропаднали, трябва да 
се оправят. Заявлението е, че самият Център със собствени средства – нали 
така разбрах, госпожо директор – че с техни средства, няма да искат от 
общинския съвет средства за ремонта на таваните, което променя вече и 
нашата позиция относно отпускането на пари за покрива. Така че покривът 
е необходим, гледахме КСС-то. Единствен такъв проблем има, който г-н 
Атанасов го постави на комисия, е че дали ще им стигнат парите. 
Разценката е от 2020 г., нали така, и дали ще стигне при това увеличение 
на цените, но там има също остатъци от старите ремонти, така че ние ще 
подкрепим, мисля че и вие трябва… Видял съм го с очите си, г-жо 
Гърдева. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Реплика на г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Както виждате, г-н Златев, мога да се кача и без стълбичка, което 

означава че нямам нужда от Вашето побутване към покрива. Много се 
радвам, че този път сте уцелили правилната сграда, че сте видели за какво 
става дума и ще помоля следващия път да уточнявате на комисия когато 
показвате снимки да не подвеждаме колегите. А иначе абсолютно 
адмирирам това да се оглеждат сградите. И се радвам, че сте стигнали до 
правилното решение, че първо има нужда да се ремонтира покрив, а след 
това тавани, което беше и нашата теза. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика от г-н Мартин Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря Ви, г-жо Гърдева, рядко чувам във Вашите уста едни 

добри думи за мен. Намерил съм сградата, както съм намерил и други 
сгради, като детска градина, за която видяхме че се отпускат пари… Ходя, 
г-жо Гърдева, ходя по сгради, проверявам как се разходват обществени 
средства. Това исках да Ви кажа. А промяната ми, тъй като първото ми 
ходене беше само опознавателно, беше за 10 минути, но след като се 



срещнах с отговорника за строителството – г-н Златев, явно ние сме хора, 
които се занимаваме със строежи – Златеви, затова искам да кажа че той 
обясни много по-точно, показа ми всичко, когато се качихме на тавана 
всичко се видя, така че не се заяждайте в тази насока; не подвеждам на 
комисията, а показах фактическото състояние. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, г-жо Христова, нека да чуем всички въпроси и ще Ви дам 

думата на един път. Следващата заявка е от колегата Атанасов. След това 
колегата Ганев. Колега Атанасов, имате думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник-

кметове, първият въпрос който беше повдигнат обаче на комисията, беше 
за КСС-то и цените, които са заложени вътре, въпреки че е описано че това 
е спрямо усреднени цени за 2021 г. За съжаление това, което аз успях да 
направя и да проуча какви са цените, за съжаление те са даже и от 2018-та 
цените, които сте ги дали в КСС-то, защото оттогава по различните пера в 
КСС-то има увеличение между 15 и 45 %. Надявам се, че тази сума ще ви 
стигне от 69 153 лв. с ДДС, защото аз лично въпреки това че ви го 
повдигнахме като въпрос, няма отговор дали това ще ви стигне. Считам, че 
това ще ви стигне и повече пари няма да бъдат отпускани по този 
параграф. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов. Колега Ганев, след това колегата 

Костадинов.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, пак призовавам и очаквам конкретни отговори от 

администрацията, но молбата ми не е от дирекция „Образование“, а е от 
дирекция „Инвестиции“ именно заради това конкретната сграда през 
последните пет години - инвестирано ли е в нея, колко е инвестирано и за 
какво? Тъй като за миналата 2020/21-ва от справката, която получихме има 
145 358 лв. инвестирани. Не ми е ясно цялото това нещо, затова 
призовавам нали, след малко ще изчакаме, но да не затворим точката.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да я затворим. Нямате друг въпрос в момента, освен това? 
Колега Костадинов, имате ли въпроси или да дам думата на г-жа 

Христова първо или просто изказване? Г-жо Христова, имате думата. 
 
 



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

искам да обясня няколко неща във връзка със сградата на ЦСОП. Тук става 
въпрос за сграда, която е прехвърлена към дирекцията 2019-та година с 
решение на общинския съвет, ние в докладната сме описали решението 
като номер и дата. Имахме визия на третия и четвъртия етаж да бъде 
разположен ресурсен център като две институции, които работят по 
идентични въпроси, но за съжаление ресурсният център е държавен и 
Министерството на образованието и науката не дадоха разрешение да бъде 
настанен в общински имот и поради това третият и четвъртият етаж в 
момента са свободни, а първият и вторият етаж са дадени с решение на 
общинския съвет на ЦСОП. Така че за в бъдеще при осигуряване на 
финансиране и подобряване на достъпната среда на горните етажи, така 
нареченото Помощно училище би могло да бъде разширено на горните 
етажи или да бъде настанена друга институция с аналогична дейност, за да 
може да се оформи като един Център за работа с проблемни деца. 

Що се отнася до справката какви инвестиции са правени пет години 
назад, ние не сме включили 2021-ва година, тъй като тя не е приключила 
финансово. Само ще ви кажа, че до пет минути някъде колегата ще донесе 
тези 145 хиляди лева те са разписани, те са във връзка с оборудване на 
специализирани стаи във връзка с естеството на заболяванията на децата в 
този Център. Няма дублиране на ремонти, т.е. таваните – г-н Златев мисля, 
че го подчерта – таваните, които ще се правят в пет или шест кабинета на 
първия и на втория етаж ще бъдат тепърва оправени за новата учебна 
година и ще струват допълнителни средства, които са осигурени от 
Центъра, тъй като той получава добър стандарт за всяко едно дете, което е 
настанено в училището, съответно там са включени и средства за 
поддържане на базата. Така че това е, което мога да кажа. Ето, колегата 
носи справката. Мога да ви я предоставя, да не я чета. Тук за част 
„архитектура“ са дадени 87 хиляди лева – говоря за новите стаи – по част 
„конструктивна“ има укрепвания, има преразпределения на пространствата 
31 хиляди лева с ДДС, „допълнителни работи“ са отбелязани 26 886 лв., 
„електрически инсталации“ има за близо 7 500 лв. и общият ремонт 
всъщност с ДДС е 152 837,93 лв. Справката мога да ви я предоставя и в 
момента, аз ще я връча на г-н Балачев. Така че това е което мога да ви 
отговоря относно собствеността на сградата. Целта е наистина да се 
направят едни добри условия за тези деца в тази сграда и да стане един 
Център по подобие на училището за незрящи, което се намира на 
територията на кв. „Аспарухово“. Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-жо Христова. Сега…, има преди това заявка от г-н 

Костадинов.  



Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: …. Нека преди мене… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Явно не се изразявам правилно или пък не ме разбирате. Аз не искам 

да коментираме това, което е направено миналата година и тази. Искам 
дирекция „Инвестиции“ да даде справка в последните пет години какво е 
инвестирано там. Това, което в момента се изчете нямам абсолютно 
никакви питания за тази сума за какво се изразходвани и как, а за преди 
това, преди въпросната сграда да се прехвърли. Кое точно от дирекция 
„Инвестиции“ не разбраха какво трябва да се даде като информация?  

 
Христо АТАНАСОВ 
Завършихте ли, да направя и аз едно уточнение? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи, доколкото аз разбрах миналата година е прехвърлен в 

патримониума на общината. Преди това, каквито и инвестиции да бъдат 
направени, те са направени от държавата. Такава справка ли искате… 

 
Цончо ГАНЕВ 
Да, затова питам правени ли са от общината разходи за тази сграда 

пет години назад – нищо повече. Ако не са, не са… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ама тя не е била в… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Добре, затова питам – ясно и точно – не са и толкова… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Момент, разбрах - искате конкретно: не са правени или правени… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Да, правени ли са или не са правени. 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз го казах това нещо още и на комисия… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Момент, г-н Балачев 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…тази сграда въобще не е била наша и там не е била наша… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев,… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…и там не са били инвестирани средства. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Може ли г-жа Христова да отговори? Просто колегата иска да 

отговорите, че преди това общината конкретно не е направила и един лев 
инвестиция, защото той е бил в патримониума на държавата, точка. Това 
иска. 

 
Лилия ХРИСТОВА 
В докладната, която сме предоставили вчера последното изречение е, 

че през последните пет години не са извършвани ремонти на покрива и 
водосточната инсталация на училищната сграда - това, за което искаме 
пари – защото аз разбирам, че питанията са дали няма дублиране на 
средства за един и същи ремонт. Но колегите от отдел „финанси“ 
направиха справка дали от общината има пет години назад някакви 
средства – не се установи да има разходи, които са правени по ремонта на 
тази сграда – това, което поне ние имаме информация. Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Удовлетворен ли сте от този отговор? Момент… Колега, 

удовлетворен ли сте от този отговор? 
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: Да, да… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Така, г-н Костадинов, заповядайте. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Много е хубаво, че общината се грижи с умението на добър стопанин 

за своята собственост и точно в тази връзка, извън тази тема сега, малко 
извън точката, но в духа на точката искам да обърна внимание в една друга 
посока. Искам да се замислим всички ние в какво състояние се намира 
сградата на общината. Всеки един, който има работа тук, който работи тук 
или който идва по някакъв друг ангажимент знае, че сградата е в плачевно 
състояние. Искам да ви обърна внимание дори и в пленарната зала, в която 
се намираме в момента, в какво състояние се намират столовете върху 
които стоим. Огледайте се да видите как половината от крушките не 
светят. Вижте как има течове. Идете дори ако щете и в малко така по-
ремонтираните етажи и ще видите в какво състояние се намират те. 
Парадоксът е, че дори етажите в които примерно да кажем /преди няколко 
дни ми се наложи да бъда на етажа на „Инженерна инфраструктура“/ 
парадоксът е, че администрацията която се грижи за инженерната 
инфраструктура в града се намира на етаж, който тече, капе и една част от 
неговата буквално обшивка и гипсокартона се разпада и се разлага. На 
кмета му трябваха не знам колко години, за да види че стъпалата под 
кабинета му на централния вход на общината са се разпаднали на парчета. 
Сега в момента върви ремонт, не знам колко струва, не знам колко време 
ще продължи, но хубаво е да се замислим за това, че общината е в крайна 
сметка, най-представителната сграда в момента в града и е хубаво да се 
мисли и за начина, по който… за условията, в които работи 
администрацията тук. Да не говорим за това, че са претъпкани кабинетите, 
но най-малкото елементарното нещо което е в крайна сметка може да 
разбереш много за стопаните в една сграда, като видиш как и по какъв 
начин изглежда тя и как е стопанисвана. Общината се разпада, в буквалния 
смисъл на думата.  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От залата:…  Аз съм „за“. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И въпросът е… Ти си „за“, да. Ти си „за“, защото ще имаш 

реституционни претенции после за мястото на общината. Хубаво е да се 
замислим… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Костадинов,… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…да, приключвам. Хубаво е да се замислим, макар че това не зависи 

от нас, зависи от кмета и от администрацията за работната среда, в която 



работят тук стотици хора и администратори, които би трябвало да се 
грижат пък за това целият град да е в една добра среда и хубаво е да се 
замислим за начина, по който изглежда тази цялата среда, в която работят 
за хора, които посещават общината, дали по протоколни функции или по 
работа, като всеки един от гражданите на града. Просто е недопустимо 
това нещо. Естествено кметът – по стара кметска традиция – липсва. 
Обръщам всичките тези забележки към настоящия тук екип и част от 
екипа, който е – помислете по въпроса, защото е срам. Срамно е за Варна, 
срамно е за варненци. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Костадинов, макар че не е по темата. 
Колеги, мнения и съображения? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
За кое, за това дали сградата ще се срути ли? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, по точката, г-н Балачев.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
А, по точката – да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Иначе, ако трябва да бъда точен, ще добавя едно нещо – че на входа 

на община Варна след ремонта трябва да има и една табела „Общински 
съвет Варна“, защото е нормално че освен община Варна, тук се помещава 
и общински съвет – Варна. И ще помоля наистина след този ремонт, и това 
нещо да бъде сложено. Надявам се администрацията да го вземе в предвид, 
защото и ние се помещаваме тук, да го добавя към точката.  

Така, ако няма мнения и съображения – не виждам, процедура по 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

614-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21015937ВН/03.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за специална 
образователна подкрепа като възложител съгласно Закона за обществените 
поръчки да  извърши текущ ремонт на покривната хидроизолация и 



водосточната инсталация на училищна сграда с идентификатор 
10135.3513.148.6 по кадастралната карта на гр. Варна с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7.  

Средствата за ремонта в размер на 69 153 лв. да се осигурят от 
бюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Образование“, чрез 
компенсирана промяна, както следва:  

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 
дофинансиране на дейност 321 „Специални училища и центрове за 
специална образователна подкрепа“, §51 „Основен ремонт“, обект Център 
за подкрепа за личностно развитие – Център за специална образователна 
подкрепа „Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на 
достъпна среда за нуждите на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна на имот с адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7“ в 
размер на 21 210 лв. с включен ДДС. 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 
местна дейност 389 „Други дейности по образование“, §10-20 „Външни 
услуги“ в размер на 34 543 лв. с включен ДДС. 

Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. 
за дейност 321 „Специални училища и центрове за специална 
образователна подкрепа“, дофинансиране на §10-30 „Текущ ремонт“ в 
размер на 55 753 лв. с включен ДДС. 

Компенсирана промяна на средствата в държавна дейност 321 
„Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа“, 
§10- 00, в размер на 13 400 лв. с включен ДДС. 

Промените да се отразят в  Приложение № 4 „Разчет за финансиране 
на капиталови разходи   по  функции и източници   на  финансиране“ към 
бюджета  на Община Варна за 2021 г. 

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 – 39; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Балачев.  
Следваща точка към допълнителните е относно даване на съгласие 

Регионален исторически музей - Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като 
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура 
и общуване“. 
  



ІV. 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие Регионален исторически музей - 

Варна да кандидатства с проектно предложение „Развиване на Регионален 
исторически музей – Варна като мултифункционално обществено 
пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Христо АТАНАСОВ 
Ще ви изчета целия проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Игор Лазаренко -  директор на Регионален исторически музей – Варна с 
рег. № ОС21000331ВН/15.07.2021 г.,  Общински съвет - Варна реши: 

1. Дава съгласие Регионален исторически музей - Варна да 
кандидатства с проектно предложение „Развиване на Регионален 
исторически музей - Варна като мултифункционално обществено 
пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. 

2. Собствеността, видът и предназначението на сградите и 
придобитото оборудване/актив, обект на финансиране по проект 
„Развиване на Регионален исторически музей - Варна като 
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура 
и общуване“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“, няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 
години след одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в 
рамките на този период тe ще се използват за целите на проекта. 

3. Бенефициентът по проект „Развиване на Регионален исторически 
музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за 
наука, изкуство, култура и общуване“ по Програма „Културно 
предприемачество, наследство и сътрудничество“, Регионален исторически 
музей - Варна се задължава: 

3.1. Да застрахова в лицензирана в Република България компания 
сградите и придобитото оборудване/актив, обект на финансиране, срещу 
обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по 
време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години, след 
одобрение на финалния отчет по проекта. 

3.2. Като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет да 
осигури достатъчен ресурс от собствения си бюджет за поддръжка на 
сградите и придобитото оборудване/актив, за период от поне 5 години след 
одобрение на финалния доклад по проекта. 



3.3. Дава съгласие за обособяването на две работни места като 
Регионален исторически музей – Варна-второстепенен разпоредител с 
делегиран бюджет да осигури необходимия ресурс от собствения си 
бюджет за заплати и осигуровки на наетите служители. 

4. Общински съвет-Варна дава съгласие след одобрение на проектно 
предложение „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като 
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура 
и общуване“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“ и финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, 
Община Варна при необходимост да осигури средства от общинския 
бюджет за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на проектното предложение. 

Така…, г-н Капитанов. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря. Във всички случаи съм убеден, че всички ние ще 

подкрепим развитието на Историческия музей във Варна, най-малкото 
защото е важен за бъдещето на този град и да знаем на какво сме стъпили, 
за да знаем накъде да продължим напред. Но аз имам молба към г-н 
Лазаренко, който в момента е тук, да ни даде малко повече информация 
какво точно възнамерява да прави, защото в момента имаме само едни 
много общи обяснения като заглавия. Молбата ми е просто да опише 
проекта, така че да бъде разбираемо какво точно предстои. Благодаря. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, колега. Заповядайте. 
 
Игор ЛАЗАРЕНКО 
Уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа, проекта, 

който РИМ – Варна има желание и възможност да реализира има за цел да 
направи сградата на музея, определени нейни помещения по-приветливи и 
съответно да представи някои нови експозиции. На първо място, когато 
говорим за реновиране на зали поставяме зала „Одесос“, това е най-
представителната сграда може би и в самата Варна, бившата учителска 
стая на девическата гимназия. Всъщност предполагам знаете, че 
девическата гимназия е една от малкото сгради с човешки размери – имам 
в предвид като височина на тавани, като пространства – и съответно 
сградите които са били проектирани по онова време са проектирани доста 



мащабно. Така че тази сграда и тази зала конкретно в момента привлича 
вниманието на доста хора, използва се за различни представителни цели, 
включая и в някои случаи и от представители на община Варна. За 
съжаление след ремонта, който е правен след 80-те години, някакъв 
основен ремонт – реновиране на залата не е имало – и на практика за 
последните 40 години все пак има някакво овехтяване, а пък дървената 
дограма не е сменяна за последните 120 години. Тъй като такава дограма 
на практика в момента няма кой да изработи се налага нейното 
реновиране. В момента тази дограма, макар че изглежда доста масивна 
като се погледне отвън, във вътрешността когато се погледне се вижда, че 
тя се нуждае от една сериозна реновация. За съжаление парите, с които 
разполага музеят, както и община Варна, са такива че не можем да поемем 
такива разходи. И единствено по европейски проекти подобни на този, по 
който се каним да кандидатстваме, можем да разчитаме на по-сериозно 
финансиране. Така че едно от трите пространства, които искаме по този 
проект да реновираме, това е именно залата „Одесос“. И там всъщност е 
най-големият разход като КСС.  

Другата зала, която се каним да направим е една нова експозиция, 
зала „Нумизматика“. Правили сме една временна изложба, която се 
задържа повече от пет години, но на практика в момента нямаме такава 
експозиция, а имаме една от най-големите монетни колекции на 
територията на България говоря, а пък и в световен мащаб. И всъщност 
идеята е в една зала, всъщност в две класни стаи на бившата девическа 
гимназия или една голяма зала на сегашния музей да представим в 28 
витрини близо 2 000 монети от различни епохи и по този начин да покажем 
на посетителите какво разполага като представителна извадка от 
колекцията на музея. Същевременно мога да ви кажа, че интереса към този 
тип експозиция е доста голям, тъй като монетите са едни от най-
достъпните предмети в бита на хората. Общо-взето всеки като си бръкне в 
джоба намира някакви пари и после лесно им търси аналозите през 
вековете назад. Монетите са и нещо, което разказва историята на града по 
начин, по който нито един друг предмет не може да ги представи.  

И третото помещение, което се каним да реновираме е един голям 
фонд, така нареченият „фонд каменни паметници“, който в момента е 
достъпен предимно за колеги, но идеята е да се направи достъпен за групи 
хора с определени интереси – говоря за студенти, говоря за ученици, които 
посещават учебния музей. В този фонд ние ще покажем освен 
представителните експонати, които са изложени разбира се в експозицията 
и паметници, които са по-малко достъпни. Но тъй като в момента той по-
скоро изглежда като склад, идеята е да го направим като фонд с работни 
помещения и съответната климатизация и адаптиране за посещения от 
групи. Това са трите основни работи.  



Освен това имаме идея да сменим част от осветлението в музея. 
Имаме идея да сложим повече обяснителни надписи към експозицията, 
която през 2011 г. беше изцяло подновена, но за съжаление този пояс с 
обяснителни надписи и с изображения, които правят по-достъпен самата 
експозиция тогава не се случи. По тази програма ние можем това да го 
реализираме. Най-общо казано, това са нещата. Ако искате някакви по-
големи детайли, можем да ги конкретизираме.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за въпроси, изказвания. Г-н Капитанов, 

заявка… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
От залата: …… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, не са я изтрили. Колегата не я е изтрил, да.  
Има ли други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
615-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Игор Лазаренко -  директор на Регионален исторически музей – Варна с 
рег. № ОС21000331ВН/15.07.2021 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Регионален исторически музей - Варна да 
кандидатства с проектно предложение „Развиване на Регионален 
исторически музей - Варна като мултифункционално обществено 
пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. 

2. Собствеността, видът и предназначението на сградите и 
придобитото оборудване/актив, обект на финансиране по проект 
„Развиване на Регионален исторически музей - Варна като 
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, 
култура и общуване“ по Програма „Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество“, няма да бъде променян за период, не по-
малък от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като 
гарантира, че в рамките на този период тe ще се използват за целите на 
проекта. 

3. Бенефициентът по проект „Развиване на Регионален исторически 
музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за 



наука, изкуство, култура и общуване“ по Програма „Културно 
предприемачество, наследство и сътрудничество“, Регионален исторически 
музей - Варна се задължава: 

3.1. Да застрахова в лицензирана в Република България компания 
сградите и придобитото оборудване/актив, обект на финансиране, срещу 
обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по 
време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години, след 
одобрение на финалния отчет по проекта. 

3.2. Като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет да 
осигури достатъчен ресурс от собствения си бюджет за поддръжка на 
сградите и придобитото оборудване/актив, за период от поне 5 години след 
одобрение на финалния доклад по проекта. 

3.3. Дава съгласие за обособяването на две работни места като 
Регионален исторически музей – Варна – второстепенен разпоредител с 
делегиран бюджет да осигури необходимия ресурс от собствения си 
бюджет за заплати и осигуровки на наетите служители. 

4. Общински съвет-Варна дава съгласие след одобрение на проектно 
предложение „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като 
мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура 
и общуване“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“ и финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, 
Община Варна при необходимост да осигури средства от общинския 
бюджет за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на проектното предложение. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 36; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 15, предложението се приема.* 

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

Христо Атанасов – „за“, Красен Иванов – „за“, Николай Евтимов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, първата 

беше по отношение на сметосъбирането. 
 
 

  



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изслушване на ресорния заместник-кмет на Община 

Варна относно продължаващата криза с битовите отпадъци и 
произтичащите от това рискове за населението и бизнеса. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Иванов е тук. Давам думата да ни запознаете със ситуацията и 

предприетите мерки. 
 
Тодор ИВАНОВ 
Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги. Имам 

ангажимента и задължението да ви запозная със ситуацията, която беше 
експлицирана в публичното пространство като криза, трагедия, срив на 
системата и какви ли не други определения, които откровено казано аз не 
бих приел. Но така или иначе проблем има. Проблем със сметоизвозването 
на град Варна и почистването на цялата община има и той не е от вчера. 
Той е от доста време. Това, което искам да кажа на всички, обаче е, че 
администрацията активно работи по преодоляване на всички, свързани с 
кризата, т.нар. „криза“ въпроси и проблеми, независимо от публикации в 
социалните мрежи, в сигнали до различни институции, не само контролни, 
а и разследващи и силови министерства. И поради тази причина много ми 
се ще на днешното заседание да стане ясно, че в администрацията на 
община Варна се работи усилено по проблема. Ще да и данни. Ще 
отговоря на абсолютно всички въпроси, които имате по отношение на 
сметоизвозването и сметопочистването. На сесията присъстват и 
директорът на Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ и 
началникът на отдела, който се занимава конкретно с проблемите по 
темата. Причината за забавянето и сериозните проблеми в 
сметоизвозването на град Варна се дължи преди всичко на технически 
проблеми със сметоизвозващата техника. Това са констатирани и 
установени от нас неща при проверката на сметопочистващата и 
сметоизвозващата техника на фирмата, с която Община Варна е сключила 
договор. Сигурно знаете, че съвсем скоро приключи предходният договор 
и в момента фирмата, която е по Закона за обществените поръчки е 
сключила договор с Община Варна е в период на т.нар. мобилизация. В 
този период по договор има срокове, в които те трябва да мобилизират 
техника, ресурс – човешки, организационен и всякакъв друг, за да се 
справят с проблемите на сметопочистването. Основният проблем е това. 



Разбира се, има и субективни фактори по отношение на човешкия 
ресурс, защото и това го има. През летния период фирмите, които се 
занимават с тази дейност изпитват изключително много затруднения с 
набирането на… физическото набиране на кадри, които да се занимават с 
почистването на града. Освен това, прибавено като проблем и със 
сметопочистващата техника имаше и организационни проблеми в самите 
фирми. Искам да каже обаче, че общинската администрация, която се 
занимава с контрола нито за момент не е оставала безучастна. 
Предприемали сме абсолютно всички по закон предвидени и дадени ни 
като правомощия мерки, за да контролираме съответно работата на тези 
фирми. Искам, обаче да стане ясно на всички, че независимо от 
правомощията, които имаме, основно от които са санкциите за несвършена 
работа няма как да постигнем резултат само с налагане на глоби по темата. 
Защо? Защото колкото и да глобяваме фирмите, след като нямат 
достатъчно човешки ресурс да изкарат хора на улицата да чистят, след 
като нямат достатъчно техника, която да бъде изкарана на улицата, няма да 
бъде чист и градът. И това е основната причина да се стигне в последния 
месец, нали до безобразното състояние на сметопочистването.  

Какво друго е предприела общинската администрация? Водиха, 
водени бяха много сериозни преговори със софийското ръководство на 
фирмите, в резултат на което за Варна са осигурени допълнителни нови 
седем автомобила, т.нар. „преси“, с помощта на които ще бъде подсилена и 
тя работи от няколко дни техниката в града ни. Освен това е договорен и 
изпратен екип от автомонтьори, които се занимават точно с поддръжката 
на тази техника, в резултат на което повредите по сметопочистващите 
автомобили се отстраняват веднага, за да не се губи време. Това е от 
няколко дни насам, когато сме предприели действия. Освен всичко 
останало сме започнали организация за трисменна работа на 
сметопочистващите фирми заедно с всичките отговорници по райони. За 
целта вчера отново беше направена работна среща с участието на 
сметопочистващите фирми, с участието на всички отговорни служители от 
районните администрации, които се занимават с контрола по 
сметопочистването. На тази работна среща присъства лично областният 
управител на Варна. Лично направи няколко предложения, които според 
мен са много удачни и креативни. Ние ще се съобразим с тях и ще ги 
приложим в практиката. Така че организацията за активно и бързо 
сметопочистване в града е създадена. Отделно от това сигурно знаете, че 
контролният орган по темата е Регионалната инспекция по околната среда 
и водите. От много време ние сме информирали тази институция за 
проблемите с Варна… със сметоизвозването на Варна и оттогава, когато 
сме подали първите сигнали още ние непрекъснато получаваме указания и 
обикновено предписания със срок за изпълнение. Искам да ви кажа, че по 
тази тема ние, тоест колегите от дирекция „Екология“ изготвиха програма 



с мерки и срокове, която беше докладвана в Регионалната инспекция по 
околната среда и водите и те се съгласиха с нейното изпълнение и днес 
последно дойде ново разпореждане от тази институция, с която ни 
задължават да докладваме всеки… всяка седмица до края на петъчния 
работен ден за изпълнението на тази програма. Всичко това са мерки, 
които администрацията е предприела.  

Така че проблем има и ние не сме го отричали никога. Просто ми 
стана неприятно, когато в публичното пространство се коментира едно от 
изказванията на директора на тази дирекция, в което той каза, че сме 
предприели мерки, има подобрение, но не сме решили проблема. Оказа се, 
че някъде е споменато, че проблемът със сметоизвозването във Варна е 
решен. Не е решен. Продължаваме да работим, но не сме безучастни. Това 
искам да подчертая.  

Отделно от това, много ми се ще - така както представителите на 
една от политическите групи в общинския съвет са се ангажирали, ще го 
прочета дословно, за да не сбъркам – „Заявяваме, че категорично ще 
подкрепим всяко действие на Община Варна в посока справяне с това 
бедствие“. Така както областния управител съвсем учтиво ни моли да 
представим мерките и ние сме го направили, ще помоля всички останали 
общински съветници да подкрепят администрацията, защото наистина не 
можем сами да се справим. Говоря всичко това не за друго, а защото в 
Народното събрание беше поставен един въпрос от варненски депутат, 
който откровено казано такива неща е написал във въпросите си, че по 
никакъв начин аз лично не мога да ги съобразя или пък да намеря нещо 
общо с онова, което депутатът се е заклел да работи за града и за 
справянето с проблема. Нещо повече, обвиняват ни в бездействие, в 
откровени лъжи и какво ли не друго, като администрацията на Варна, 
обърнете внимание, администрацията на Варна е посочена като 
бездействаща и несправяща се с проблема. При това от човек, който няма 
представа от това, което е свършено.  

И последното нещо, което ще си позволя да помоля всички 
общински съветници. Познавате ме, девета година вече съм в общината. 
Никога не съм отказал среща с когото и да било. До този момент обаче, 
независимо от коя политическа сила никой не е потърсил нито мен, нито 
колегите от „Екология“ просто да информираме за проблема и за това, 
което правим. Имам чувството, че наистина в това отношение сериозни 
пропуски имаме, защото ние не експлицираме това което правим в 
публичното пространство и обикновено, това което администрацията 
прави, не се знае. Но се нуждаем от подкрепата на общинските съветници 
и от всички общински съветници. И аз благодаря на д-р Митковски, 
защото той се ангажира и съм сигурен, че ще подкрепи мерките, които ние 
сме направили.  



В същото време отворени сме за всякакви предложения за справяне с 
кризата с боклука, защото ние не сме в състояние да измислим всички 
възможни неща, които биха могли да помогнат. Проблем има във всеки 
град в България. И в най-големите градове. Но, това което на мен лично ми 
прави  впечатление е, че онова, което има като проблем остава там в града 
и се решава на местно ниво, от местния общински съвет. А ние като че ли, 
нашият общински съвет прави всичко възможно, онова което има като 
проблем да бъде изкарано извън града, да запознаем всички възможни 
институции и да кажем колко Варна не се справя. При положение, че 
никой не е направил конкретно, креативно предложение каквото и да е по 
темата.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Иванов. Ако нямате по същество нещо, давам думата 

за въпроси. Мартин Златев, първо. Да, да, ще дам възможност, видял съм. 
След това Христо Атанасов, след това д-р Митковски, след това Димитър 
Чутурков. Това са подадените заявки в по реда на тяхното постъпване. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Иванов, на първо четене ще кажа, че 

нашата група не приема Вашето изказване по никакъв начин. Това е 
извинение, което не почива на фактическите данни, които имаме. Затова аз 
ще прочета позиция на групата общински съветници по въпроса с боклука 
и създалата се ситуация, което ще отнеме около три минути, надявам се. 

Уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Градът ни е изправен пред 
ново предизвикателство, което е породено не от природни катаклизми, а от 
липсата на административен капацитет, визионерство и професионализъм 
от нашите градоначалници. От месец насам общината ни е изправена пред 
сериозен екологичен проблем, който не се решава, а се изостря. 
Сметоизвозването и сметосъбирането във всички варненски квартали е 
хаотично и нередовно. Обичайна гледка са преливащи контейнери за 
отпадъци и камарите около тях. Миризмите и хапещите насекоми са 
закономерност от занемарените дейности са свързани с хигиената на 
обществените територии. Предвидените графици за почистване са 
имагинерна и абстрактна категория. Идентична е гледката в курортните 
комплекси и селищни образувания, където варненският туристически 
бизнес се опитва успешно да оцелее напук на Ковид кризата и липсата на 
адекватна помощ от общинската администрация. Истинската причина за 
закъснялото или липсващото с дни сметоизвозване е невъзможността на 
дружеството, избрано отново преди месец, повтарям преди месец, за 
изпълнител да се справя в срок с пълния обем качествено възложените му 
по договор задачи. Ние, съветниците от БСП още в началната фаза 
усетихме симптомите и остротата им и зададохме въпрос на предната… 



въпрос, входиран в деловодството към г-н Иван Портних, като посочихме 
параметрите на предстоящата криза и нуждата от адекватни, спешни 
мерки. На нашето питане отговор персонално от кмета Портних не 
получихме отговор, а информация ни бе поднесена от директора, 
отговарящ направление „Екология“ - г-н Тодор Колев. От 
административното бездушие, с което е пропито неговото писмо, не знам 
дали всички сте го чели – шест точки отговори - няма нищо общо с това, 
което сме питали: че ръководството на Община Варна не осъзнава, че 
Варна е изправена пред екологичен колапс, породен от несъответствието 
между техническия парк и човешкия ресурс, с който Варна се чисти към 
момента и заложената изискуема техника. Изискуема техника, а не 
доставено в последния момент на седем машини. Тези машини трябваше 
да бъдат строени и проверени и те да са на терен. Стряскащо е, че 
ръководството на общината с оправдателна стилистика посочва броя на 
съставените констативни актове и наложените финансови санкции, но 
затаява истинския голям проблем, че сметосъбиращи автомобили аварират, 
защото са жестоко амортизирани и не отговарят на изискванията на 
влезлия в сила договор, който изисква те да са на възраст до две години и 
да отговарят на екологичен стандарт „Евро 6“. Така ли е, г-н Иванов? Да. 
Да не бъркаме нещо. Резонно варненци си задават въпроса защо след като 
договорът за сметопочистването предвижда и им позволява ситуация като 
сегашната общината не изиска дейностите по сметоизвозването да се 
извършват 24 часа в денонощието. Вие заявихте, позицията ни е преди 
Вашето изказване, Вие заявихте, че вече се е минало на трисменен режим. 
Но това е от сега. А би трябвало да стане много по-рано, докато се 
нормализира ритмичността в изпълнение на графиците. Търсим отговори 
защо не бяха включени за справяне с проблема двата общински 
специализирани автомобила „Ивеко“? Не получихме отговор от кмета и 
все още го очакваме относно това дали предвидената в обществената 
поръчка техника за сметопочистване е налична към момента и къде можем 
да се запознаем с нея и с нейните възможности? Това е лично вече към 
Вас. За съжаление, сме убедени, че техниката с тези показатели е 
неналична в града и това е истинската причина за създалата се ситуация. 
На всички варненци е ясно, че Варна продължава да се чисти от стари, 
течащи и димящи камиони в очакване на нещо по-добро в неопределеното 
бъдеще. Ръководството на Община Варна признава, че наистина има 
забавяне при сметоизвозването и това е практика, което е признание за 
проблема и неговата системност. Тревогата ни обаче е породена от друго. 
Че не се конкретизират действия, административни механизми за справяне 
с кризата вече месец. Ролята на общинската администрация е сведена до 
констатации. Тоест върви се след проблема, като изначалното му 
пораждане участват само администрация. Алогично е, когато в договора 
дружеството изпълнител е декларирало, че притежава необходимата, 



изискуема техника, ресорните общински ръководители да обясняват, че 
фирмата е осигурила допълнително седем специализирани автомобила, в 
следствие на предприетите своевременни в кавички действия на 
общинската администрация. Наистина звучи абсурдно - прекият отговарящ 
за дейността изпълнител да оценява действията на своите подчинени като 
своевременни, след като кризата не се разрешава, а отпадъците на Варна, 
„Златни пясъци“ и „Св. Константин и Елена“ се извозват с дни закъснение 
и това не може да се опровергае, защото ние всички, /…едно изречение 
имам още…/, сме ежедневни свидетели. Скъпи съграждани, кризата с 
боклука не е единственият битово-комунален проблем на града ни, но той 
най-пълно демонстрира управленската немощ в тази сфера на 
специализираната общинска администрация. И в тази връзка, като 
завършек, групата на БСП изисква отговорност от преките 
административни ръководители: заместник-кмета г-н Иванов и г-н Колев, 
като директор на дирекция и изискват от тях подаването на техните 
оставки.  

В тази връзка искам само да спомена, че както ходя по покриви, така 
ходя и до Белослав. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отдавна Ви изтече времето. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
До Белослав вчера ходихме да гледаме подземни контейнери, г-н 

председател, ако може за секунда с г-н Атанасов, с двамата Христо 
Атанасов и Генадий Атанасов отидохме да видим как се монтират 
подземни контейнери в община Белослав. Нещо, което при нас е химера. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, имате думата. След това д-р Митковски. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник-

кметове. Ще започна изказването си с това, че общинският съвет не е 
функция на общинската администрация и това нещо трябва да стане ясно. 

Второ, това което беше изтъкнато като аргументи за мен са… будят 
недоумение. Всеки, който установи нарушение в каквото и да е свое 
качество има пълната свобода да сезира компетентните органи. Няма как 
някой да ми казва на мен кого да сезирам и към кого да се обръщам.  

Следващо, по отношение на фирмата. Същата тази фирма е имала 
договорите и преди сключването на този договор. Така че тя е много добре 
запозната с всички проблеми, свързани с нейната дейност. Този договор 



има конкретни, точни и ясни параметри. И тук начинът, по който се 
предоставя информацията, едва ли не да съчувстваме на някого, просто е 
несъстоятелен.  

От тук нататък, в предложение, което е дадено /сега ще ви го зачета, 
съжалявам, че очилата си не взех/ по точка първа – събиране, 
транспортиране на отпадъците в контейнери, по предложението, което е 
дадено има увеличение с 56 %. Да не ви ги чета всичките… По следващия 
параграф увеличението е с 48 %. По следващия параграф увеличението е 
733%. След това има още 733% по следващ параграф. След това 200 %. 
След това 800 %. След това 67 %. След това има 500 %. Така. Когато се 
казват такива неща, трябва в крайна сметка и да се носи отговорност. 
Когато една фирма, независимо коя е тя, има вече изградена база и начин 
на работа от предходни договори, които са били с Община Варна, 
несъстоятелно е това да казват, че нямат техника, техниката е остаряла или 
не им достига човешки ресурс. Това е абсолютно несъстоятелно. Да, много 
правилни са действията на Община Варна в лицето на администрацията по 
отношение на санкциите предприети срещу тази фирма. Като тези 
протоколи трябва да бъдат продължени и да се извърши мониторинг на 
това, което е в момента състоянието.  

И на последно място, което ще спомена - своевременно да бъдат 
съставени и следващите актове, ако е констатирано такова нарушение. И 
вече от там нататък законовата процедура, която аз няма да я коментирам 
тук по прекратяване на договора, ако се установи такова. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, г-н Иванов. Първо, 

благодаря на г-н Балабанов, че откликна на нашето предложение за такава 
точка. Искахме сесия, но така е по-добре, разбира се. Положителното от 
изказването на г-н Иванов, когото познавам от много години и уважавам за 
работата, която върши е, че признава, че има проблем. Това все пак е един 
голям напредък за нашата администрация. Казвам нашата – на общината -  
че признава, че има проблем. И че този проблем не е от сега. Този проблем 
се повтаря от години наред. И вече тук излизат много въпроси. Значи, 
проблемът със сметоизвозването особено в „Одесос“ и в „Приморски“ се 
повтаря почти всяка година. От няколко години същата тази фирма, която 
сега печели обществената поръчка, почиства тези райони. Това означава, 
че тази фирма или няма капацитет, няма възможност, прави гафове, не 
знам за какво… и за награда тя отново печели този път почистването на 
целия град. И естествено, че догодина този проблем ще се повтори в много 
по-голяма степен. Г-н Атанасов каза за всяка година общината, то всяка 



община, но нашата община изсипва сумати и пари за сметопочистване и 
сметоизвозване и снегопочистване. Ние от много години сняг не чистим, 
защото такива са зимите. Това означава, че бюджета остава само за 
сметопочистване и сметоизвозване. И? И пак е мръсно. Казваме машините 
не стигат. Еми, тогава защо тази фирма печели? Казваме капацитетът, 
хората и така не стигат. И защо пак тази фирма печели? Значи, нещо 
сбъркано има в тази обществена поръчка, която ние правим. Кой задава 
параметрите на обществената поръчка? Не търсете вината в общинския 
съвет. Кой изготвя параметрите? Общинската администрация. Тя залага 
тези параметри, при които една фирма печели. Знаете, че с боклук се е 
занимавало през минали векове в Италия и в Щатите и едни други органи... 
значи, в боклука има много пари. И това е в цял свят така. Това е и във 
Варна. Това е и в България. И сега става един монопол от една фирма. И 
тази фирма, виждате ли, от София била изпратила камиони и монтьори. 
Ами, къде са варненските фирми? А имаше такива. Аз си спомням една 
фирма „Адиан“, ако не се лъжа - тук го няма Янко, но мисля че така се 
казваше - която почистваше „Приморски“ и нямаше проблеми. Имаше 
немска фирма, която почистваше центъра на Варна и нямаше проблеми. Те 
си заминаха. Сега влязоха „вълци“, „чакали“, „черепи“ и какви ли не още 
да почистват града ни и България. И какво стана? Проблем. Значи, те 
нямат капацитет тези хора. Искат да вземат пари, ние им ги даваме, а те не 
правят нищо. Кой е виновен за това? Не е общинският съвет. Не е 
областният управител. Не е депутатката явно Стела Николова, която се е 
изказала. Някой е виновен. И тази вина трябва да се посочи. Защото ще ви 
дам един пример. Аз живея ей тук на долния ъгъл. От четвъртък снимам, 
качвам в… тези снимки в медиите и чак вчера мина камион да изчисти. 
Центърът на Варна, на долния ъгъл, под общината. И се разнася от кучета, 
от гларуси, от какво ли не. Защо мислите в момента има толкова много 
гларуси във Варна? Да не мислите, защото рибата е станала повече? Не. 
Защото боклукът е станал повече и той се разнася из целият град. Те с това 
се хранят тези животни и нямат естествен противник, нямат естествен враг. 
Не казвам сега да тръгнем да избиваме гларусите, не дай си боже.  

Ето той каза, не… или Златев каза за сметосъбирането в Белослав. 
Такова е и в Трявна. Във Варна не можем да направим подземно 
сметосъбиране. Защо? При положение, че залагаме колосални пари. Това е 
недопустимо. Това значи, че някой или не разбира или не иска да разбере, 
или не си върши работата, или тези пари се разпределят по друг начин. 
Това е. Това е изводът, до който ние стигаме. И това е всяка година. Това 
Вие го признавате. Вие сте отговорен човек, занимавали сте се с контрол и 
т.н. Кажете… да… кажете какво искате ние да вземем? Да увеличим 
парите ли? Да сменим фирмата ли? Да сменим каквото искате, кажете го, 
ще го приемем. Сега, аз от боклук разбирам толкова, че отивам да си го 
хвърля и гледам да е чистичко. И ми е мръсно, мирише ми, кофти е.  



Това е, което исках да ви кажа, колеги. Дано да стигнем до нещо, 
което да изчисти града ни. Не може Варна, третият по големина град в 
слава богу едно лято, което е малко по-спокойно, има достатъчно туристи 
и т.н., да изглежда по този начин. И то центърът на Варна, курортните 
комплекси. Това наистина някой трябва да понесе отговорността. 
Благодаря ви.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз преди да дам думата на колегата Чутурков, във връзка с това, 

което каза г-н Тодор Иванов – наистина Ви предлагам, ако смятате че ние 
имаме възможност да приемем някакви мерки или каквото и да било 
съпорт от наша страна в нашите компетенции, дайте ни ги, входирайте ни 
ги, ние ако с… ако трябва ще направим извънредни заседания, каквото 
можем ще съдействаме за разрешаване на въпроса. Ако, пак казвам, има 
такива функции, които са в нашите компетенции, разбира се. Всичко 
останало е… 

 
Тодор ИВАНОВ 
Не мога да не се съглася с всяка една дума, казана от всички 

общински съветници. Единственото, което бих искал е една обикновена 
подкрепа на администрацията. Това искам, нищо повече. Какво е 
обществената поръчка? Защо тази фирма? Вижте, аз в момента работя с 
тази фирма, защото тя е избрана по ЗОП и тя е спечелила. Знаете как се 
правят обществените поръчки с параметри, които администрацията – да, не 
общинският съвет – администрацията залага. Те отговарят на критериите, 
които сме заложили. Спечелила е тази фирма, защото отговаря в най-добра 
степен на онова, което сме заложили като критерии. Оттам насетне ние 
работим с тази фирма. Няма как да е друга. Казах за седем нови 
автомобила, защото толкова бяха счупени, т.е. повредени и не успяха да ги 
поправят навреме. Така че наличната техника, и г-н Златев, и който да е 
друг общински съветник който пожелае да види, ние сме в състояние да 
организираме, да я погледнем и да кажем – ето, това става, това не става – 
моля, вземете мерки. Но в момента имаме една избрана фирма и ние не 
можем да прекратим договора в момента, защото тя в момента не си 
изпълнява ангажимента. Да, в момента глобите са над 200 хиляди само за 
последния месец, но това не върши работа, както се опитах да обясня 
преди малко. Така че ако желанието е да съберем техниката, ние ще я 
съберем, защото тя е налична. Преди няколко дни лично директорът – на 
мен така ми докладваха – че са я проверили и е налична, и работи. Колко 
обаче отговаря на стандарта „Евро 6“ в момента не мога да кажа. Така че 
онова, което е от компетентността на общинския съвет е – аз искам само 
подкрепа, нищо повече, защото ние наистина полагаме усилия, но те като 
че ли остават встрани.  



И да, г-н Златев, с удоволствие ще си подам оставката, ако това реши 
проблема, на секундата, ако наистина смятате, че това е причината. Аз не 
съм човек, който ще се занимава с екология, но няма как да бъда и 
ветеринарен лекар, не мога да правя кастрации, не мога да лекувам хора, 
но за всичко това отговарям, защото се занимавам и с противодействие на 
наркотици, и с животни, и със зоопарк и т.н. Ако смятате, че моята оставка 
ще реши проблема, аз нямам проблем с това. Но проблема не е само в това. 
Има и обществена поръчка, имаме фирма, която не изпълнява 
ангажиментите си. И за съжаление, аз отново не чух конкретни 
предложения. Сигурно ще има такива, нали, освен премахването на 
фирмата, но в конкретния случай какво да предприеме администрацията, 
освен глоби и контрол, който вече сме организирали? Какво да направим 
друго, кажете? Каква друга мярка? Аз разчитам и на това общинските 
съветници… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги. 
 
Тодор ИВАНОВ 
… разчитам и на това общинските съветници с контакти, с опит и със 

знания да подпомогнат точно тази дейност. Дирекция „Екология“ е 
създадена миналата година, в средата на миналата година, няма опит, има 
много административни проблеми, имаме неудачи… Никога не съм го 
отричал, никога, г-н Златев, никога не съм отричал, че имаме проблеми. Но 
просто в момента ескалира кризата, защото наистина има технически 
проблем с машините и с персонала. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Чутурков, след това Христо Атанасов, след това 

Стоян Попов. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник-кметове, уважаеми 

колеги, в навечерието сме на празника на Варна. Очакваме гости. Когато 
човек празнува и очаква гости, трябва да приведе дома си, там където кани 
гостите си, в приличен вид. И хората не се интересуват от това кой какви 
проблеми има. Но аз искам да кажа тука няколко проблема, които са 
съвсем близо до нас. Оттук нагоре по улицата има четири-пет изсъхнали 
дървета кестени, които чакаме да духне вятъра и да паднат върху някоя 
кола. Това е очевидно. Малко по-нагоре – градинката на Червения площад 
… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, г-н Чутурков, но по темата сметоизвозване, това е… 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
… Именно, именно… Градинката на „Червения площад“ – преливат 

кофите със смет, гларуси… Курортната зона, „Слънчев ден“ спирката – 
покрита с отпадъци, подлеза е в безобразно състояние – знам там, че това е 
извън общината, но това е факт и хората не се интересуват на общината ли 
е, на държавата ли е, на кого е и всичко това се съсредоточава върху 
общината, общинска администрация, общинския съвет. След като почистят 
контейнерите и изхвърлят, боклуците които остават когато са били 
препълнени контейнерите не се почистват и остават да си стоят на същото 
положение.  

Аз не се съмнявам в добросъвестността и в това, че хората искат да 
работят по този проблем. Познавам ги, знам че полагат усилия, но ние 
българите сме майстори на това първо да си създадем проблема и след това 
да се опитваме да го решим. Явно, тука стана вече дума и ясно е, че 
проблема е в обществената поръчка. Значи, обществените поръчки – 
първо, стар недостатък на Община Варна е, че се правят в последния 
момент, много късно. Не се извършва достатъчна проверка за капацитета 
на фирмата дали разполага с необходимите условия да извърши тази 
поръчка и оттук нататък започваме да се опитваме да набелязваме мерки 
как при тази ситуация да решим проблема. Явно е, че ако тази фирма не 
може да се справи, сигурно има клаузи за приключване на договора и за 
търсене на друга възможност. Но това положение не може да стои по този 
начин. Така че необходимо е да се вземат твърди мерки, за да не 
продължаваме Варна във всички новини и телевизионни- и радио- и т.н. да 
бъде сочен като град, който не може да си реши проблема. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Атанасов, след това г-н Попов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Г-н Иванов, аз не 

конкретизирам, т.е. не се съсредоточавам върху Вас или върху някой 
отделен като част от администрацията, а общо като цялата администрация. 
Така, казвате че искате да имаме сътрудничество – аз съм „за“. Само че се 
получава точно обратното. Година и половина ПК „Благоустройство и 
комунални дейности“ се събира, определяме точки, говорим за потопяеми 
контейнери, говорим за един такъв план, който да бъде по райони 
централен и останалите. И в един момент, след година и нещо, в един 
красив ден виждам, че идват и правят презентация на нови съдове. Някой 
от нас да е запознат? Нито съветниците, нито комисията – никой... И 



казвате, че искате да имаме някаква стиковка. Няма я стиковката, но тя не е 
от нас, защото на всяко заседание са поканени всички, които искаме да се 
случат нещата. Така че когато ни изненадвате с такова нещо и после 
казвате искате стиковка, аз затова реагирам по този начин. Значи, 
тръгнахме да говорим за потопяеми – да, ходихме, гледахме и не само… 17 
града в България са това, където е оптимизирано, направено, там има по… 
в малките са мисля, че по два бобъра, в големите са по четири бобъра, 
което е малко като разстояние, огромно като обем – чисто, приветливо, 
даже където има в районите има и карта, където се дават на семействата и 
всяко семейство може да чекне и да се изчисли на това семейство колко 
боклук то изхвърля. Което пък е пряко свързано с данъците и проблемите, 
които сега в момента се коментират - дали да е на данъчната оценка или да 
не е количеството боклук, което се изхвърля. Така че са много нещата. Но 
това става когато има някаква кореспонденция. А ние тръгваме да работим 
в една насока, в един момент вече има решение. И ние оставаме във 
въздуха. И няма как след това да кажем дайте по някакъв начин да се 
стиковаме. Ей там се къса връзката. Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Попов, заповядайте.  
 
Стоян ПОПОВ 
Уважаеми господа заместник-кметове, уважаеми колеги съветници, 

аз едно конкретно предложение ще направя, без да обсъждам фирмата-
изпълнител. Да се обърне внимание на общинска полиция да контролира 
много по-внимателно местата, където спират машините за извозване на 
смет. Защото особено по границата на „синя зона“, където се наблъскват 
колите, които не искат да плащат в „синя зона“, наблюдавал съм един ден 
40 минути как се опитва един камион да стигне до бобъра, включително 
стигнаха до там да се събират хора да дигат на ръце кола и да я дърпат, 
защото камионът се заклещи. Значи, доколкото имам представа, за около 
2-3 минути при нормална работа се извозва един бобър. 40 минути! Много 
пъти съм го гледал, тогава просто стоях и гледах докъде ще се стигне. 
Дали с паяците там, с репатриране и т.н., дали с налагане на глоби, но това 
е конкретна мярка, която може да се вземе. Също така извън синята зона, 
където няма конкретна маркировка за забрана на паркиране, да се обърне 
внимание и на това нещо. Около местата, където трябва да спират тези 
машини за да извозват, защото другият вариант е да ги влачат бобърите 
понякога по 100 м, за да стигнат до камиона като не може да влезе в 
улицата, където трябва да отиде – това нещо е конкретна мярка. Няма да 
обсъждам фирмата-изпълнител. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми г-н Иванов, уважаеми г-н председател, във връзка с Вашия 

коментар за подаване на сигнали и действия заедно с общината, искам да 
ви кажа, че преди около десетина дена имах възможност - просто аварийно 
видях на едно място как преливат няколко кофи за боклук и звъннах на 
фирмата, която ги обслужва. Съответно оправданието беше: да, счупен е 
автомобилът, утре ще го извозим. Окей, на следващия ден те наистина 
дойдоха и го извозиха. Само че, оказа се че там където преливаха тези 
кофи, отстрани имаше доста извънгабаритен отпадък, който беше 
изхвърлен от гражданите, което всъщност те не направиха и това стоя 
после още една седмица на това място. Въпроса ми е първо в това как стои 
въпроса с извозването на извънгабаритните отпадъци, които масово хората 
изхвърлят около кофите – те така или иначе вътре не влизат. Второ – аз 
имах и друг повод, понеже казахте че не търсим съдействие и контакт са 
администрацията. Напротив. Аз се обаждах по един съвсем друг повод 
свързан с предполагаем разлив на масло в морето и се обаждах в отдел 
„Екология“ и там покрай другото стана на въпрос точно за отпадъците, 
даже си мислеха че се обаждам за кофите за боклук. И аз, така или иначе, 
понеже се представих, нали – общински съветник съм, така и така питам, 
имам въпрос, добре кажете какво става там – от екологията казаха „това не 
е към нас“. Нали, Вие ни казвате: обадете се в отдел „Екология“, а когато 
аз говорих с тях, те ми казаха: „Да, но това не е към нас“. Нали? Трябва да 
измислим някакъв начин тази информация трябва да бъде приета. И това 
че не е към съответния човек, нали, просто трябва да бъде предадена 
вътрешно към Вас.  

И обръщам внимание, нали, това което колегите казаха и е много 
важно: ние имаме проблем и Вие също го казахте, който е от години. Вие 
правите, подготвяте самата процедура, т.е. изискването за подбор на 
съответната фирма го подготвяте без да направите едно широко 
обществено обсъждане, което ще покаже къде са истинските проблеми. 
Защото вие гледате нещата само от едната страна – една висока сграда, 
която вижда отгоре целия град. Но не знаете къде са дребните и малки 
проблеми и ако това нещо се случи по правилния начин с широко 
обществено обсъждане, после както каза колегата Атанасов, да мине в 
комисия на подробно обсъждане – това би на вас ви дало много повече 
възможности да решите ефективно този проблем. В момента поведението 
ваше като администрация затваря възможностите ви да реагирате, 
разберете го. Това искам да кажа. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Ганев?... След това ще дам възможност за 

отговор, само на поставения въпрос. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, Общински съвет – Варна продължава с практиката 

да прави извънредни сесии, които дават възможност на кмета Портних да 
се крие. Искам да помоля да прекратим тази порочна практика с 
извънредни сесии и да въведем някакъв ред на редовни сесии. Тъй като в 
момента всички задаваме въпрос към заместник-кмет, поставяме го на 
горещия стол, а човекът който носи пряка отговорност за всичко това, 
което става в този град се крие и го няма за пореден път. Защото именно 
Портних трябва да е тук и да дава отговори за това, което става в нашия 
град. Криейки се зад извънредна сесия, за да не присъства за пореден път, 
отговаряйки на писма, в които се вижда, че дори не ходи на работа, защото 
имам 20 писма, в които той не се разписва, а се разписва някой от неговите 
заместници, това говори лошо за този град. При положение, че имаме за 
пореден път криза с екологията, него го няма. Миналата година имахме 
тръба, която ни се обясняваше, че е планктон. Сега имаме боклук, който се 
оказва, че не е боклук, нещо друго е, работим по въпроса – някога ще 
стане. Много моля сесиите да са редовни и кметът на града да бъде тук и 
да отговаря на всички тези въпроси, защото ако го няма за пореден път, 
тогава по-добре да си подава оставката и да изчезва. Това не може да 
продължава и да поставяме г-н Тодор Иванов да отговаря на неща, на 
които трябва да отговаря кметът. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… /н.р./ по темата. И не мисля, че беше коректно, в крайна сметка. 

Ресорният заместник-кмет е тук и отговаря до настоящия момент на 
всички абсолютно коректно поставени въпроси. Няма нужда да променяме 
тона на диалога, който имаме по един действително важен проблем. 
Минаваме извън границите. Благодаря Ви. 

Не виждам други заявки за изказвания. Преминавам към следваща 
точка…  

А, г-н Тодор Иванов трябва първо отговори на въпроса на колегата 
Капитанов, извинявам се. След което преминаваме към следващата точка. 

 
Тодор ИВАНОВ 
Така, на въпросите на г-н Капитанов. Първият е с така наречените 

„едрогабаритни отпадъци“ – тъй като наистина от години и този проблем 
стои, Община Варна и администрацията занимаващи се с тема „екология“ е 
изработила график през ден, /но в различните райони той е различен/, през 
ден точно този вид отпадък се извозва от други автомобили, не от тези 



които виждаме по улиците, това са бордови автомобили и товаренето става 
на ръка от работници. На сайта на Община Варна е публикуван графика за 
извозване на този вид отпадък за всички райони конкретизиран. Проблема 
е в това, че примерно ако във вторник е графика за ул. „Х“ и мине камиона, 
гражданинът не се съобразява с това, той изхвърля когато може и когато на 
него му е удобно. Това създава усещането, че не се чисти. Проблемът е 
обаче и в извозването на този отпадък и наистина ние сме предприели 
мерки и в това отношение – увеличаване броя на бордовите автомобили и 
увеличаване кратността на извозване на този вид отпадък. Не казвам, че 
сме го решили въпроса, но работим и мисля, че поне по-едрогабаритните 
отпадъци, които между другото се изхвърлят и около съдовете за разделно 
сметосъбиране ще го решим в кратки срокове.  

Вторият въпрос беше за екологично замърсяване на акваторията на 
Варненския залив. Наистина общинската администрация там няма 
правомощия, но грешката в случая е /тази, която и вие съвсем правилно 
изтъкнахте е/, че след като не можем да вземем отношение, трябва да 
информираме съответната институция и това сме го направили, но на вас 
не ви е отговорено по този начин. Сезирали сме Регионалната инспекция, 
тя е насочила пък към друга институция, става въпрос за пристанищната 
администрация. Наистина общинската администрация не разполага нито с 
техника, нито със специалисти, нито с възможности да почиства от 
разливи – в случая беше нефтено петно от три кораба, които са минали 
през залива и даже единият беше влязъл и в пристанището. Наистина, 
нямаме възможност, но нямаме и правомощия в това отношение. Но сте 
абсолютно прав за това, че бихме могли своевременно да информираме 
правилната институция. И сме го направили.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплики, колеги, няма как да имате към колегата 

Ганев, тъй като той не ви е споменавал, нали – нито колегата Златев, нито 
колегата Капитанов. Реплика? Няма как да имате реплика към колегата 
Ганев, той не ви е споменал. 

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не разбрах? Искате по въпроса да коментирате? Разбрах, да, 

заповядайте ако е по въпроса и поставения отговор. Изказвания повече не 
– уточнихме се. Заповядайте.  

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Той отговаря на колегата Капитанов, на Вас Ви бе отговорено. 

Заповядайте, колега Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да уточня само, г-н Иванов, по въпроса за разлива реакцията беше 

адекватна. Аз споменах нещо друго, което явно не сте разбрали. 
Обаждането ми беше по въпроса за разлива, но после стана въпрос и за 
кофите за боклук. По темата кофи за боклук от отдел „Екология“ ми 
казаха, че не ги касае.  

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Ами това беше коментара, каза че друг отдел се занимава, колежката 

Ви каза така, просто стана тема и затова  Ви казвам, да знаете. Темата в 
случая конкретно говоря за боклука. Другото не е, мисля че не сте ме 
разбрали. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Така. Приключихме. Заявка? 
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте – за предложение. 

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Г-н Иванов, във връзка с предложението което направихте към 

общинския съвет да окажем съдействие и това, което чухме преди малко за 
извозването на едрогабаритната техника, че се прави по даден график в 
кварталите и по улиците – какво пречи гражданите на гр. Варна да бъдат 
информирани за този график в кои квартали, в кои улици, кога се извозва 
този едрогабаритен товар? Значи, сайта на общината не е достатъчен да 
запознае гражданите. Може средствата за масова информация също да 
помогнат в тази насока. И ако някой от гражданите не се съобразява с това 
нещо, да бъде санкциониран. Защото аз когато знам, че трябва да си 
изхвърля гардероба, няма да го изхвърля в понеделник, ще го изхвърля в 
сряда, защото знам, че тогава ще мине техниката и въпросът ще се реши 
много лесно. Благодаря. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Почеканов – да, би било добре – ангажираме се и на 

нашия сайт да публикуваме информация – ето с какво можем ние да 
подпомогнем. Колегите ще публикуват информация по отношение на 
гражданите. Администрацията ще пуска съответно към медиите. Да. 
Благодаря Ви. По темата предложения други не видях.  

Преминаваме към следващата точка - благодаря на г-н Иванов за 
участието – към следваща точка, която беше по предложение на д-р 
Митковски „Промяна в състава на ПК и ВрК към Общински съвет – 
Варна“. 

 
 
 
 

  



VI. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Постъпили са заявления от колегите: Николай Почеканов, първо, 

който желае да бъде включен в състава на постоянните комисии „Финанси 
и бюджет“, „Благоустройство и комунални дейности“ и „Собственост и 
стопанство“, както и в съставите на временни комисии „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ и „Структури и общинска 
администрация“. Нали така, колега Почеканов?  

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
От залата: Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения. Подлагам на гласуване, 

колеги, анблок подаденото заявление от колегата Почеканов. Режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
616-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Николай Павлов Почеканов да 
бъде член на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Благоустройство и комунални 
дейности“,  ПК „Собственост и стопанство“, ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Структури и общинска 
администрация“. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 35; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
За протокола: Красен Иванов – „за“. 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото заявление е от колегата Бояджийски, който желае да 

бъде включен в състава на ПК „Младежки дейности спорт“, ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ и ПК „Социални 
дейности и жилищна политика“. Имате думата за мнения и съображения. 
Режим на гласуване. 
 

617-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Емил Николов Бояджийски да бъде 
член на ПК “Младежки дейности и спорт”, ПК “Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” и ПК “Социални дейности и жилищна 
политика”. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 34; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Даниела Димова – „за“, 

Николай Почеканов – „за“, Красен Иванов – „за“, Светлан Златев – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото заявление е от колегата Николай Капитанов, който 

желае да бъде освободен от състава на ПК „Младежки дейности спорт“ и 
от състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ и 
да бъде включен в състава на ПК „Култура и духовно развитие“, както и в 
състава ПК „Благоустройство и комунални дейности“. Имате думата. 
Режим на гласуване. 
 

618-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна освобождава от състава на “Младежки дейности и спорт” и ПК 
“Европейски въпроси и международно сътрудничество”, общинският 
съветник Николай Антонов Капитанов. 

618-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Николай Антонов Капитанов да 
бъде член на ПК “Култура и духовно развитие” и ПК “Благоустройство и 
комунални дейности”. 
 



Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 35; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Даниела Димова – „за“, 

Красен Иванов – „за“, Николай Почеканов – „за“, Светлан Златев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото заявление е от колегата Николай Малев, за включване в 

състава на ПК „Собственост и стопанство“, ПК „Архитектура и 
градоустройство“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“. Искате 
да добавите ли, колега? 

 
Николай МАЛЕВ 
Да. Г-н председател, желая да бъда включен в комисията по 

приватизация на мястото на г-н Андонов. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
А-а-а, на мястото на колегата Андонов – добре, защото там е 

ограничен състава, но да – действително има… да. Имате ли мнения и 
съображения, колеги, по темата? Режим на гласуване. 
 

619-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 18, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Николай Стоянов 
Малев да бъде член на ПК “Собственост и стопанство”, ПК “Архитектура 
и градоустройство”, ПК “Социални дейности и жилищна политика” и 
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 31; против – 0; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 19, предложението се приема.* 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Даниела Димова – „за“, 

Красен Иванов – „за“, Светлан Златев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димова, имате думата да обявите Вашите желания за участие в 

комисиите.  
 
От залата:… Г-н председател, отразено е, че Янко Станев гласува, а 

той не е в залата. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, сигурно е отпред залата. 

 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми колеги съветници, г-н председател, желанието ми е … 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, моля ви за тишина. 
 
Даниела ДИМОВА 
…да постъпя като член в съставите на ПК „Култура и духовно 

развитие“ – на първо място, в ПК „Наука и образование“ – на второ място 
и в ПК „Здравеопазване“. От временните комисии бих могла да бъда в 
„Структури и общинска администрация“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-жо Димова. Уважаеми колеги, режим на гласуване.  

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

и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна решава 
общинският съветник Даниела Стефанова Иванова - Димова да бъде член 
на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК “Наука и образование”, ПК 
“Здравеопазване” и ВрК “Структури и общинска администрация”. 
 

Резултати от гласуването от „Контракс“: за – 33; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 18, предложението се приема.* 

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, 

Даниела Димова – „за“, Станислав Иванов – „за“, Николай Почеканов – 
„за“, Красен Иванов – „за“. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: Стига бе, Янко Станев пак гласува, „за“! Няма го… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, колеги. Следваща точка… 
 
От залата: Мафия, мафия… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, ще ви помоля… 



От залата: ….. /н.р./ Няма какво да ни молите… Кой е на таблета 
там? 

 
Христо АТАНАСОВ 
…ще ви помоля за ред в залата, благодаря. Тези скандирания… 
 
От залата: ….. /н.р./ Браво… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря ви. Аз няма да контролирам кой е тук и кой е отвън. 
 
От залата: ….. Е то е явно. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не контролирам. Добре, колеги, какво предложение имате? Искам да 

го чуя, защото виждам тук скандирания смехотворни „мафия“, какви са 
тези глупости? 

 
От залата: ….. Оставете гражданите да изразяваме позицията си 

свободно… /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Е това ли е свободната опозиция да вика „мафия“? Госпожо, не съм 

Ви дал думата. 
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не съм Ви дал думата. 
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не съм Ви дал думата. Повтарям, не съм Ви дал думата.  
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Може ли да седнете? Не съм Ви дал думата. Благодаря. 
 
От залата: ….. /н.р./ Ами ще си я взема пак… 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Вземете я…  
Момент само, моля те, искам поне колегите да спазваме правилника. 

Няма заявка… по коя тема, само моля… 
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: Поименно гласуване, за да сложим точка. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Искате поименно гласуване, оспорвате гласуването, така 

ли да го разбирам? 
 
От залата: Точно така. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. 
Колега, още веднъж – за протокола – оспорвате ли гласуването?  
 
От залата: Той го каза. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не го е казал. Аз го казах, че… Така ли да го считам – оспорвате 

гласуване и искате поименно гласуване?  
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: Точно така. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Искам за протокола това да се чуе. 
Прегласуваме на Даниела Димова предложенията – не по същество. 

Така. Може ли… Колеги, поименно. 
 
Г-н Христо Атанасов изчете имената на общинските съветници от 

списък по азбучен ред, който е приложение към настоящия протокол. 
 
620-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Даниела Стефанова Иванова - 
Димова да бъде член на ПК “Култура и духовно развитие”, ПК “Наука и 
образование”, ПК “Здравеопазване” и ВрК “Структури и общинска 
администрация”. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли възражения по гласуването?  

 
Резултати от поименно явно гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 15, решението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, има ли други колеги, които искат да променят участията си в 

комисиите? Няма такива.  
Преминаваме към последната точка от дневния ред, както бе 

формулирана, по предложение на колегата Златев. 
 
 
 
 
 

  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Изслушване на граждани на град Варна относно 

благоустрояване и облагородяване на 17-ти микрорайон на кв. „Левски“ – 
м частно ул. „Мадара“, включващо изграждане на пътна инфраструктура и 
рехабилитация на инженерна инфраструктура. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо колегата Атанасов е пуснал заявка. Извинявам се. 
 
Христо АТАНАНСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н 

заместник-кмет. По въпроса, по който така, надявам се, сега ще 
дискутираме имахме среща, в която бяха изказани доста менения,  но се 
обединихме около така едно общо решение – да бъдат формулирани 
нещата, да бъдат ясно разписани в отделни точки за да може на 
администрацията да й бъде предоставено, за да може да се подготви, 
защото има точки, касаещи „собственост“, касаещи „архитектурата“. Така 
че всеки един от колегите се съгласи това нещо да се случи, а и хората, 
които бяха дошли на тази среща. В последствие, в пощата ми постъпи едно 
от тези искания. Официално постъпиха вчера. Като идеята беше, тъй като 
днес има сесия, утре да се съберем, да извикаме основните директори на 
дирекции, които касаят определения казус и да бъде дадена допълнителна 
информация, защото постъпи допълнителна преписка, с която още не сме 
се запознали /от други хора, доколкото знам,/ тя е с доста подписи вътре. 
Така че тук говорих и с част от хората отвън и ги уведомих, че това ще 
стане утре, като разбира се, до тяхно сведение ще бъде сведена тази 
информация, за това какво сме предприели ние като съветници, към които 
се обърнаха – председателят на Общински съвет, директорите на дирекция  
и заместник-кметове, които са компетентни и отговарят за определените 
точки, които са поставени като въпроси. Така че в момента, съгласен съм  
г-н Златев, гласувах „за“, но исках да го кажа това нещо, че в момента 
каквото и да кажем, то ще бъде преповтаряне на думите от тази среща, 
която беше направена с мен, и с Вас, и с г-н Балабанов. И затова аз ги 
помолих след днешния ден, утре когато направим тази среща, да уточним 
точките. Те да бъдат предоставени и новите, защото има нова преписка, 
която е постъпила към администрацията, и чак тогава, след като имаме 
разясняване, да направим още една среща, на която вече ще има много 
конкретни отговори и ще бъдат в крайна сметка запознати и хората с 



детайли по самите питания. Защото има питания, които касаят и 
собствеността в годините назад, за която не може да бъде отговорено 
веднага. Така че не знам какво ще дискутираме. Това е нещото, което аз 
изговорих с част от хората, пак казвам, може би не са били всички отвън,  
и това беше ангажимента, който го поехме, за този казус. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Атанасов. Аз напълно споделям и това, което 

казахте в началото на заседанието, в абсолютно същия порядък, че на 
практика ние днес реално по същество няма какво да обсъдим, тъй като 
деветдесет процента от колегите не са запознати с казуса. На 
администрацията вчера е изпратено да се запознае с поставените от 
гражданите въпроси. И за да могат да бъдат дадени адекватни отговори и 
ако се налага наше решение, за което ние сме компетентни, както преди 
малко говорим, ние да се съберем да вземем такова, е нужно първо да 
получим информацията. В момента всяко друго обсъждане ще бъде 
безпредметно. Въпреки това, Вие възприехте подхода и предложението на 
колегата Златев, така че му давам думата за изказване. Надявам се и за 
конкретни предложения за решения, защото...  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря Ви, г-н Председател. Колеги, благодаря за тази точка, че 

приехте да я разглеждаме.  
Сега. Напълно съм съгласен с г-н Атанасов. Единственият мотив да 

предложа тази точка е с две, три, думи да чуем гражданите - това, което го 
чухме на срещата заедно. Вярвам, че ще има такава среща, но 
притеснението в тях е, че строителните работи ще започнат във всеки един 
момент. Фирмата натиска постоянно, за да може да започне строителни 
работи. Това е единственият мотив. И сега молбата ми е, без дори голямо 
разточителство, защото наистина ние тук не можем да вземем абсолютно 
никакво решение в момента, докато не се проведе тази среща. Ако трябва 
гражданите да споменат в няколко точки само какви са техните искания и 
вече на конкретната среща, която ще се проведе с администрацията, да се 
обсъдят всички необходими  казуси, както са поставени. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря.  Други колеги по темата, които да изразяват желание, г-н 

Златев да…. 
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други колеги, които да искат да се изкажат по темата? Аз 

затова казах, колеги, че правим нещо в тотално обратна посока в момента. 
Има ли присъстващи в залата, тъй като колегите не изявиха желание. Има 
ли присъстващи имали в залата, които да вземат думата и да запознаят, 
това което вече писмено е входирано към колегите общински съветници.  

Заповядайте, да. Само се представете за протокола. 
 
Дияна КАЗАКОВА 
Казвам се Дияна Казакова. С някои от Вас се познаваме от 2015 г. 

Работя като вещо лице във Варненски съдебен район по такива проекти. 
Това, което искам да кажа на новите общински съветници, които не знаят 
за проблема… /извинявайте за външния ми вид, просто съм след операция, 
за това съм така./… че се стартира от Община Варна старият проект от 
2015 г., който е с подновено разрешение за строеж месец март 2019 г., 
почти без никакви промени на стария инвестиционен проект. По чл. 150 от 
Закона за устройство на територията едновременно се процедират 
одобряване на инвестиционни проекти за благоустройствени цели в 17 м.р. 
Благоустройството включва изграждане на нови детски площадки, 
рехабилитиране на съществуващи в единадесет отделни етапи в 
строителните дейности. Изграждане на нови улици. Основен ремонт и 
рехабилитация на инженерна инфраструктура, тоест улици. Това е едната 
част от проекта, която е и самият инвестиционен проект.    

Другата част обаче, което е силно притеснително и която през 2015 г. 
и 2016 г. не еднократно беше запознаван Общинския съвет с този проблем, 
са издадените от г-н Пейчев подписани - г-н заместник кметът, който е тук 
– дванадесет заповеди за нови регулации на съществуващ жилищен 
комплекс. Искам да Ви запозная с един голям проблем, защото ние сме по-
старият квартал от Варна, тоест ние сме първият жилищен комплекс 
изобщо във Варна.   

През 2015 г. ние нямахме шансът да имаме добра комуникация. Сега 
виждам, че слава Богу, нещата са по-добри. Надявам се и с 
администрацията да са такива.  

Големият проблем е, че ние имаме план от 1962 г., както жилищният 
комплекс „Чайка“. Този план е реализиран по един стар закон, който е 
действал до 1973 г. От парцелите на блоковете са изграждани 
озеленяванията, и улиците, и паркоместата, тоест в нашите парцели е 
включена инфраструктурата. Знаете всички, че земята беше държавна до 
1996 г. Нас ни накараха да си купим апартаментите. Това същото всичкото 
се случи с всички стари блокове в цяла България. Купувайки 
апартаментите ние в цената имаме цена на земята. В момента имаме нови 
регулационни линии, намалени парцели. Това пряко повлиява, има и 



юристи в залата - знаят какво означава, върху правото ни на собственост. 
Тоест ние идеалните си части  реално ги губим по този начин.  

Другото, което е големият проблем, че в момента абсолютно цялата 
земя на парцелите е с частна общинска собственост актувано без да е 
минало през Общинския съвет. Конкретно, аз живея във военен блок, 
собственик на моя блок на земята е Министерството на отбраната. Имаме 
документацията, където Министерството на отбраната като държавен 
орган е платило земята. Няма как да се случи реституция на бившите 
собственици, а те не я и искат, защото живеят в блоковете.  

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Дияна КАЗАКОВА 
Не. Не Ще се опитам. Добре съм, да. Извинявайте, че така... Не, не, 

няма проблем. Ще се справя. Извинявайте просто, че така си държа ръката 
на...  

Та, това е проблем, който сега е станал. Доколкото аз съм проверила 
лично, през 2015 г. само две големи озеленявания, които са градини с 
публичен достъп - те са вътрешните дворове на гърба на Китайската стена 
- само те бяха актувани като частна-общинска собственост. Пак не беше 
минало през  Общинския съвет. Сега цялата земя е актувана. Тоест ние 
вече сме собственост на Община Варна, което на мен ми се вижда 
неправилно.  

Това, което искам да Ви кажа е, че този проблем трябва да го решим 
заедно, защото ако говорим за благоустройство и говорим за 
съществуващи улици, ние не сме против тези улици да бъдат направени. 
Не сме против асфалтирането. Не сме против съществуващите площадки за 
игра да бъдат реставрирани във видът, който се използва от всички хора, 
даже от целия град идват при нас.  Против сме изсичането на дърветата и 
сме против да бъдем част от този проект, като блокове. Защото ние в 
момента сме включени в проекта за благоустройство.  Не знам дали Ви е 
ясна процедурата, но по чл. 150 когато се одобрява частта „строителство“ и 
се издават протоколи накрая, с одобряването на последните протоколи се 
одобряват и тези заповеди. За мен това е абсурдно, защото не може да има 
нова регулация по този начин. Другият голям проблем, Вие си спомняте 
плана на „Чайка“, за целия квартал беше процедиран планът. Хората имаха 
възможност. Имаше обществено обсъждане. Аз бях в залата също, слушах 
ги. При нас нито обществено обсъждане се е случило, нито сме 
информирани какъвто е реда по Закона за устройство на територията, че се 
прави нова регулация. А да не говорим, че тези дванадесет заповеди са 
направени, така че да не минат през Общинския съвет - това Ви го казвам 
съвсем откровено. Кметът има право да одобрява до три квартала. Тоест 
три блока в една заповед. Един блок е един квартал.  Това е направено, 



абсолютно съм сигурна, за да бъде заобиколен Общинския съвет и 
общественото обсъждане. И това не е редно. И това вече е шеста година, а 
ние не можем да стигнем до някакво решение. Предлагам да има такова. В 
тази връзка сме описали случая хората, които направихме собствено 
обществено обсъждане, за да запознаем съкварталците, защото плановете 
ги имаме от преди - те са същите, нали - разрешението за строеж просто е 
подновено. Хората инициираха подписка, и сме я внесли от името на 
всички. Там много ясно пише, че не сме против благоустройството. Носят 
се едни реплики, просто да се настройват една част на квартала срещу 
другата, защото в едната живеят част от колегите в „Приморски“, че ние 
сме против от старите блокове - не е вярно. Съвсем не сме против. Искаме 
да има улици. Против сме да става по този начин. Защото няма никаква 
логика в проект за асфалтиране да бъдат разширени улиците. Тоест те със 
самото разширяване си качват категорията и вкарваме трафик вътре в 
зоната за отдих. Ние имаме четири големи булеварда, които са граници. 
Това е бул. „Левски“, бул. „Осми приморски полк“,  ул. „Доктор Анастасия 
Железкова“  е вече доста натоварена и от другата страна сме ул. „Генерал 
Колев“ - това е 17 м.р. - и ул. „Царевец“. В средата на квартала минава 
канал. Този канал искам да Ви запозная, че е общ на целия град и е правен 
този канал. Той не е естествено дере. В Общия устройствен план го 
виждате като озеленяване, защото има дървета, които са сяти нарочно за да 
укрепват скатовете. В тези подробни устройствени планове донякъде е 
пешеходна зона, след това става улица „Мадара“, след това си остава канал 
в едно съоръжение коригирано дере. В инвестиционниат проект е дадено 
като пешеходна зона от край до край с набиване на пилоти, изграждане на 
пътно платно, мостчетата стават улици. Това на мен като проектант ми 
показва само едно, че просто вкарваме трафика вътре от всички околни 
булеварди. Не е нормално това да се случва без хората да знаят какво става 
и без Вие да знаете какво става. И аз предлагам да има обществено 
обсъждане.  

Друго, което е важно - голяма част от тези дървета са, аз съм на 
петдесет и осем години, те са сяти от моите родители и от родителите на 
другите хора, които живеят там.  Те не са сяти от общината тези дървета. 
Те са по една програма на ОФ с доброволен труд - нали такива, много 
стари са. Като ги погледнете на google просто единствената зелена зона, 
която е останала. Деветдесет процента от тези дървета липсват в момента. 
В проект на “Инжстрой“ са дадени като липсващи. На мястото на тях се 
засаждат едни малки туи - това са дървета, които ще станат след 
четиридесет години. Знаете на втората година, ако не се полеят, изсъхват. 
В тази връзка, не знам дали просто е някаква грешка или нежелание да се 
попълни зеления регистър, предлагаме ние сами да го попълним с наши 
средства. Говорили сме за заснемане на дърветата за аксонометрично 
описание, ние да възстановим паспортите, които по принцип изчезнаха от 



община „Приморски“, но трябва да ги има. Не искаме конфронтация нито с 
общината, нито помежду си. Искаме да разберете, че има проблем и че 
този проблем е решим. И ако ми позволите да дам думата на бъдещето на 
града, което момиченце изчака и изслуша всичко, което се случи, защото 
тя ще Ви наследи - и нас, и вас. Да чуете, какво искат. Благодаря Ви.       

        
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. Само се представете. 
 
Надежда ГЕОРГИЕВА 
Здравейте, казвам се Надежда Георгиева и живея на бул. „Васил 

Левски“. За първи път присъствам на такава среща и искам да благодаря, 
че ме допуснахте. Преди няколко седмици разбрах, че градината зад моя 
блок ще бъде унищожена, което силно ме разстрои, защото аз съм 
пораснала и продължавам да раста и винаги тя си е била там и е красила 
нашия квартал. Също така много деца играят там, включително и аз като 
по-малка съм играла, и самата градина е подходяща за отдих. Смятам, че 
предвид факта, че ние живеем в град, който е изключително замърсен - 
въздуха е, знаете какъв - е жестоко да се изсичат дърветата. Предполагам 
знаете израза че „дърветата са белите дробове на нашата планета“, 
съответно изсичайки тях и унищожавайки ги, унищожаваме и себе си. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, има ли други желаещи да се изкажат по темата? Аз мисля, че 

г-жа Казакова има така доста пространствено се изрази и доста подробно. 
Пак казвам, има и писмен такъв документ. 

Младият господин, който иска да каже нещо. 
 
Георги АТАНАСОВ 
Здравейте, г-н министър-предс…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Георги АТАНАСОВ 
Здравейте. Аз съм Георги Атанасов от 17 м.р. и не искам да отсичате 

дърветата, защото там много деца си играят, както и аз, …..и….. ами да…., 
лошо е и за Земята.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много благодаря.  
Има ли други желаещи? Дами и господа?  



От залата: ……. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря за търпението, което проявихте да изчакате да приключим 

с редовните точки от дневния ред, на присъстващите. Разбира се 
ангажимента, който сте коментирали с колегата Атанасов, ние ще го 
изпълним. Ще направим допълнителна среща и се надявам по същество да 
излезем с някакво решение, което да задоволява най-вече вас, не нас. Нас 
няма какво да ни задоволява. Въпроса е да задоволява Вас, като живущите 
на това място в този квартал. Така че имаме грижата да се свържем с вас за 
допълнителната среща. И отново Ви благодаря.  

Колеги, ако нямаме нещо друго, благодаря за отделеното време. 
Хубав ден на всички. Закривам заседанието.   
 

* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 
от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 
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