
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 20 
 

 
Двадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 29.09.2021 г. (сряда)  от 09:00 ч. до 19:00  ч. и 
30.09.2021 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 10:30 ч.   
 

Присъстват 46 общински съветници, отсъстват 5: 
 
Даниела Стефанова ИВАНОВА-ДИМОВА 
Йорданка Иванова ПРОДАНОВА 
Марица Димитрова ГЪРДЕВА 
Мария Тодорова ТОДОРОВА 
Станислав Георгиев ИВАНОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина. Има ли някой проблем със системата? Някой, ако 

има проблем със системата, да ни подаде сигнал, за да… 
 
От залата: ……. /н.р./  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аха, добре. 
44 души има в залата. По уважителни причини от днешното заседание 

отсъстват Даниела Димова, Йорданка Проданова, Марица Гърдева, 
Станислав Иванов.  

Преминаваме към разглеждане на дневния ред, колеги. Към така 
обявения на всички ви дневен ред ви докладвам постъпило искане от 
групата на „Възраждане“ относно прекратяване правомощията на 
председателя на Общинския съвет-Варна и избор на председател на 
Общинския съвет-Варна. Същото е изпратено ведно с мотивите на колегите 
на е-мейлите в срок, съгласно разпоредбите на нашия правилник, то не 
подлежи на обсъждане и на гласуване, а директно следва да бъде включено 
в дневния ред и ви предлагам същото да бъде под точка първа на днешното 
заседание. Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред, 
тъй като писмени такива не са постъпили. Д-р Митковски, заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Към тази точка, явно нещата се развиват, предлагам да включим и 

точка „Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна“. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тя няма как да бъде към тази точка. Предлагате отделна точка „Избор 

на заместник-председатели на Общински съвет-Варна“. Така, под 
номер…ще стане номер 14. Имате думата за мнения и съображения по 
направеното от д-р Митковски предложение.  

 
От залата: ……. /н.р./  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имаме достатъчно работа, след точката с комисиите, когато имаме 

състав на комисии, имаме и заместник-председатели на Общинския съвет – 
практиката е била такава. Това е извънредно искане по силата на закона от 
колегите от „Възраждане“ и законът ни задължава да го разгледаме 
незабавно. По отношение на избор на заместник-председатели няма такова 
изискване. Мнения и съображения, колеги, по направеното от д-р 
Митковски предложение за включване на точка „Избор на заместник-
председатели или заместник-председател на Общински съвет – Варна“. Г-н 
Ганев. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Аз предлагам точката, която предложи д-р Митковски, да стане номер 

2  в дневния ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Подлагам на гласуване първо 

предложението на д-р Митковски, защото второто е процедура, въпреки 
реда на постъпване. По същество предложението на д-р Митковски за 
включване на точка „Избор на заместник-председатели на Общински съвет 
– Варна“. Режим на гласуване.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Деян Пейчев – „въздържал се“, Николай Малев – 

„въздържал се“, Стефан Станев – „въздържал се“, Николай Евтимов – 
„въздържал се“, Мартин Байчев – „въздържал се“, Рюян Ризов – „въздържал 
се“,  Димитър Чутурков – „за“, Иван Иванов – „за“,   Руслан Влаев – „за“, 
Анелия Клисарова  – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Девет души не са гласували по моята информация. 
 



За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Даниел Николов – „за“, 
Николай Георгиев – „въздържал се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пуснете списъка. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 27; против – 3; въздържали се – 14; отсъстващи – 7, 
предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Второто предложение, процедура – като точка втора да бъде включено 

предложението на д-р Митковски, което приехме, избор на заместник-
председатели. Режим на гласуване. Момент, момент, изчакайте… 
Заповядайте. 

Някой да не е успял да гласува? Дайте гласувалите на екран. 
 
За протокола: Рюян Ризов – „въздържал се“, Стефан Станев – 

„въздържал се“, Емил Бояджийски – „за“, Руслан Влаев – „за“ 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 23; против – 4; въздържали се – 16; отсъстващи –  8, 
предложението се приема.* 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложението се приема, като точка втора от дневния ред. Колега 
Балачев, имате думата. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Оспорвам гласуването, моля за поименно гласуване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Оспорено е гласуването. 
 
 Резултати от поименно явно гласуване: за – 24, против – 3, 
въздържали се – 18, предложението се приема. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Други предложения за включване в дневния ред? Не виждам. Режим 
на гласуване на дневния ред в цялост. 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н       Р Е Д : 
 

1. Предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на 
Общински съвет – Варна и избор на председател. 

 
2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Варна. 
 
3. Питания и отговори на питания.  
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 
одитори за 2021 г. на: 

1.1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – 
Варна” ЕООД. 

1.2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна” ЕООД. 

1.3. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
1.4. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
1.5. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
1.6. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД. 
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 
1.8. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 
1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –

Варна” ЕООД. 
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
1.12. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
1.13. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.14. „Обреди” ЕООД. 
1.15. „Пазари” ЕАД. 
1.16. „Градски транспорт” ЕАД. 
1.17. „Стадион Спартак“ ЕАД. 
1.18. „Жилфонд“ ЕООД. 



(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД.  

(3) – одобряване на застраховател на имуществото на Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. 
Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(5) – допълнение на Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – даване на съгласие за подписване на Анекс към договор с рег. № 
Д17001048ВН/10.07.2017 г. между Община Варна и Сдружение „Здраве, 
култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за учредяване на 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч“ № 7А. 

(7) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на 
движими вещи и моторни превозни средства, собственост на „Жилфонд“ 
ЕООД, гр. Варна. 

(8) – вземане на решение за приемане на Наредба за условията и реда 
за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и 
контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за 
участието на Община Варна в общинските публични предприятия.  

(9) – предоставяне на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на изграден обект „Частично 
изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в 
СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни колектори 1 и 2, Етап II – Главни 
колектори 3 и 4“. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет“ относно: 
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 
(2) – утвърждаване на Програма на Община Варна за повишаване на 

информираността на жителите на общината за имунизацията срещу Ковид-
19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура по реда на чл. 25, 
ал.2 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна 
средства от отчисления, за заплащане на услугите по предварителното 
третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на 
територията на община Варна. 



(4) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Европейско сътрудничество“, по програма „Творческа 
Европа 2021-2027“. 

(5) – даване на съгласие за закупуването на актив „RFID система за 
сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща високочестотни 
UHF етикети“. 

(6) – определяне на основни месечни заплати на кметове на кметства.  
(7) – изменение на Наредба за условията и за реда за финансово 

подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. 

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД. 

(9) – изменение и допълнение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(10) – одобряване на промени в общата численост на структурата на 
ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(11) – даване на съгласие за извършване на ремонт на ефектно 
осветление на фасада на катедрален храм „Св. Успение Богородично“, гр. 
Варна. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на целева субсидия на църковно 
настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

(13) - одобряване на проект на споразумение между Община Варна и 
Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка с промяна на Списъка на 
републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната 
инфраструктура – винетна такса. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на „Статут за присъждане на награда „Юнакъ“ за 

постижения в областта на спорта“. 
 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие“ относно: 
(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за 

2019 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се 
територията на община Варна.  

(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за 
2020 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се 
територията на община Варна. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука  

образование“ относно: 



(1) – изменение на Наредбата за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и 
целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община 
Варна.   

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата 
за неговото изпълнение за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.. 

(2) – допълване на Решение №424-2/10/16.12.2020 г. на Общински 
съвет – Варна и одобряване текст на Споразумение за партньорство по 
проектно предложение „Интегрирани мерки за социална интеграция и 
подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, 
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъп до образование“ 
– компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с партньорите, 
посочени в него. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

жизнени и комунално–битови потребности. 
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на жизнени и комунално–битови потребности. 
 
12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 
01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 



 
13. Избор на делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България. 
 
 
14. Избор на председатели на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна и промени в съставите им.  
 
15. Дискусия с гражданите.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой да не е успял да гласува? 
 
За протокола: Рюян Ризов – „за“, Бранимир Балачев – „за“, Стефан 

Станев – „за“. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 43; против – 1; въздържали се – 0; отсъстващи – 7, 
предложението се приема.* 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Дневният ред е приет. Преминаваме към точка първа относно 
„Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински 
съвет – Варна и избор на председател на Общински съвет – Варна“. Каня 
колегата Христо Атанасов да заеме мястото на водещ заседанието, тъй като 
аз няма как да го направя. И искам думата. 
 
 
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на 

председателя на Общински съвет – Варна и избор на председател. 
 

Докл.: Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 
 
 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, по така направеното входирано искане /за 

съжаление, не е пред мен/ давам думата на г-н Балабанов за мнения и 
съображения по така направеното искане. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми колеги 

от „Възраждане“, обръщам се към вас, тъй като вие сте входирали искането 
за предсрочно прекратяване на правомощията ми като председател на 
Съвета и ще си позволя с няколко изречения да коментирам мотивите, които 
вие сте посочили.  

По отношение на порочната практика сесиите да се свикват като най-
общо казано „извънредни“, а не редовни, с което се възпрепятствала 
възможността на съветниците да отправят питания, както и на граждани към 
администрацията, не съм съгласен с този посочен от вас мотив, колеги. 
Възможността да питате администрацията за вас е ежедневна такава. Няма 
пречка да поставяте, и вие много добре го знаете, без да го казвам – писмени 
въпроси ежедневно, по колкото броя на ден пожелаете, за разлика от сесиите 
като тази, на която имате възможност за три питания всеки един от вас, в 
рамките на 2 минути. Така считам, че вашите възможности за питания са 
неограничени, без значение от характера на сесиите, които провеждаме. 

По отношение на втория мотив, който сте посочили, че по време на 
заседания коментирам отправени питания и предложения от страна на 
общински съветници, като по този начин съм манипулирал вота на 
Общинския съвет. Ако съм си позволил да коментирам питания или 
предложения, то е било от процедурна гледна точка. Ако някога, поради 
грешка или емоция съм си позволил да коментирам предложение или питане 
по същество, считам, че това първо не е било с цел манипулиране на вота и 
никога не се е случвало да манипулирам вота, по никакъв начин. Факт е, 
току-що предложенията, които бяха направени, бяха приети от Съвета.  

Третият мотив, който сте посочили, е, че видите ли не съм си 
изпълнявал задълженията, защото комисиите по търговия и туризъм и 
правната комисия не работели… Така, уважаеми колеги, комисията по 
туризъм си имаше председател допреди два месеца. След като същият беше 



с прекратени правомощия като общински съветник, никой не е предложил 
на негово място да бъде избран друг колега. Отговорността преди това е 
била на съответния председател на комисията. Не мисля, че е била моя. Не 
мисля, че има и забавени преписки в самата комисия. По отношение на 
работата й е имало възможност вие като съветници да поискате свикването 
на комисия. Свикване на такава комисия не е искано от страна на общински 
съветници. Така че не приемам този мотив, още по-малко мотива за 
правната комисия. Аз ви каня на всяка сесия да конституираме комисията. 
Никой от вас – имате юристи в групата, от никоя от групите не проявява 
интерес за влезе в комисията. Аз ли нося отговорността за това нещо, че 
никой не проявява интерес?! Ангажирам се, между другото, на тази сесия да 
поискам да се включа в състава на тази комисия и с риск да прозвучи 
самохвално – да поема и ръководството й, нали, за да има мир, стига да 
имате воля за това. 

Четвъртият мотив, който сте посочили, е, че подавайки на екран 
гласуванията и после преброявайки ръчно, нали, съм манипулирал отново 
вота на Общинския съвет. Колеги, 2012-та година беше въведена 
електронната система. Оттогава насам практиката е била винаги такава и 
никой не я е променял. Не съм я създал аз тази практика. Никой от вас досега 
не е правил коментар по темата да каже: „Не показвайте вота на 
съветниците“. Нямаме задължение да го показваме по закон, въпреки това 
го правим по искане на някой от вас. Още по-малко по този начин, преди да 
съм обявил резултата, не ми е ясно как при скролване на таблицата някой 
успява да преброи гласувалите и кой как е гласувал. Ако ми го кажете това, 
ще се съглася… 

Така. Понеже се ангажирах да бъда кратък, като цяло не приемам 
мотивите, нямам какво повече да кажа по тях. Призовавам ви с волята си да 
прецените как да гласувате по отношение на така поставеното искане и няма 
да участвам в по-нататъшен дебат. Коментирах писмените мотиви, както е 
задължението ми по закон, благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Други изказвания? Не виждам… Г-н 

Байчев, заповядайте. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги, както стана ясно, не сме доволни от…, т.е. от изказването на 

председателя, мотивите, които са внесени от вносителите. Оценката на 
нашата група е, че са несъстоятелни. Нашата група няма да участва в 
гласуването с цел икономисване на време. 

 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, колега. Заявка за изказване има от г-н Балачев. 

Заповядайте, колега Балачев. Добре, следващата заявка е от г-н Янко 
Станев. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми 

представители на администрацията, поисках думата за изказване във връзка 
с внесеното от колегите от „Възраждане“ искане за вот на недоверие, ако 
мога така да кажа, на председателя на Общинския съвет не толкова защото 
трябва да преповторя мотивите, които той вкратце каза, а защото мнението 
– не само моето, но и на най-голямата група в този Общински съвет, групата 
на ГЕРБ, е малко по-различно. Ние за пореден път не успяваме да налучкаме 
какви са проблемите на обществото и да ги поставим на дебат в тази зала. А 
проблемите на обществото, проблемите на Варна включително, проблемите 
на всички нас и на гражданите на Варна са съвсем различни, особено през 
последните 4-5 месеца. Вместо това се вкарва едно, според мен, чисто 
формално от своята гледна точка, защото аз като човек, който винаги се 
подготвя – професионална деформация, преди да взема позиция по 
определен въпрос – прегледах всички протоколи относно това как, кога, 
какви заседания сме водили, по какъв начин те са били свикани и т.н. И 
вкратце мога да кажа следното: че ако има някой ощетен от дейността на 
председателя на Общинския съвет в лицето на Тодор Балабанов, това е 
групата на ГЕРБ. Ще видите колко пъти ние сме били прекъсвани с това, че 
таймерът е в своя край и не ни е дадена възможност ние да се изкажем в 
пълнота така, както ние сме решили. Вместо това именно от групата на 
вносителите в лицето и на Костадинов, и на Георги Георгиев, и на 
останалите членове на тази група, системно времето тяхното е просрочвано. 
Т.е. давана им е възможност винаги да говорят повече, отколкото е 
допустимо по правилник. Питам аз тогава откъде идва това становище за 
това, че виждате ли вие, техните права са ограничени от дейността на 
председателя, след като протоколите от заседанията на Общинския съвет 
говорят съвсем различно. Това е едно. 

Второ. Колеги, да, действително, работата на Общинския съвет след 
март месец 2020 г. не е в този вид, в който на всички нас ни се иска. Но коя 
е причината? Защо Тодор Балабанов не свиква редовно заседание, сесии, на 
Общинския съвет, защото комисиите не работят – нека да ви припомня 
какви мерки бяха взети, колко ограничения имахме, как стояхме вкъщи, как 
не работеха институции, съдилища и всичко останало в продължение на 
много месеци. Това наложи така наречената система на виртуалните сесии, 
които правим, където очевидно, че нещата не бяха в тази пълнота и този 
обем, и ние също сме недоволни. Но това не е грешка на председателя. Това  
просто ситуацията в България, във Варна, в света показваше, че има 



проблеми с комуникацията. Оттам и работата на самата администрация във 
връзка с подаването на необходимите документи. Както и инициативата на 
нас, общинските съветници, беше забавена. Винаги когато, и аз съм бил за 
присъствените сесии, защото, когато гледаш един човек в очите, нещата са 
съвсем различни, отколкото, когато гледаш едно таблетче или телефона си, 
или каквото и да било друго. Но пак казвам, къде е вината за това на 
председателския съвет, респективно на председателя на Общинския съвет? 
Няма такова. Няма да вземам отношение по отношение на забавени 
преписки и т.н. Да, има, има моменти, в които някои преписки са 
пристигнали да речем юли месец, а ги гледахме в началото на септември, но 
знаете, че август месец по принцип е месец на отпуски и трудно бихме могли 
да направим необходимата комуникация. 

По отношение на комисиите. Аз също бих попитал. Няма нито едно 
заявление за две години, защото сега правим две години, откогато е 
конституиран този Общински съвет, няма нито едно заявление за това. Да, 
днес ние ще направим пет човека от състава на нашата група, ще влезем в 
тази правна комисия, въпреки че и досега няма нито един нормативен 
материал, който е постъпил, той да не е намерил своето място и да не е 
минал през сесия на Общинския съвет – било то наредба, или каквото и да е 
било друго.  

Така че дневният ред е изместен. Аз разбирам, че избори…ние 
влязохме в един цикъл от избори и всеки използва тази трибуна за това да 
покаже колко мисли за себе си най-вече, а не толкова за гражданите на 
Варна. Но пак казвам, ние бъркаме дневния ред. А дневният ред на нашето 
общество в днешния ден и това, което трябваше да бъде точка първа в 
дневния ред, не е свалянето на председателя или тестването дали може да 
бъде свален. А беше това какво правим с това, с тази опасност, която ни 
грози на „Яйлата“. Някой дава ли си сметка, защото ние вчера се допитахме 
до компетентни хора, какво може да настъпи, каква екологична катастрофа 
може да настъпи вследствие на този кораб…защо не виждам тук 
активност… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев,… времето… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…приключвам. Защо ние не взимаме и защо не излезем с една 

декларация от името на Общинския съвет в тази връзка? Какво говорим по 
отношение на цените на тока? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев, излизаме извън… 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
…или за цените на… 
 
Христо АТАНАСОВ 
…темата, моля Ви, г-н Балачев 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… само завършвам… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, излизаме извън темата, г-н Балачев – тока, „Яйлата“, моля Ви… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Завършвам. 
 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Най-малкото г-н Златев, който се изказва най-често…. /н.р./… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев, моля Ви, не влизайте в дебат. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…така че дневният ред е съвсем различен и това, което се опитваме да 

правим днес с цел на това да покажем колко сме годни за това да бъдем било 
то президенти, било то депутати… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев, лични такива нападки моля… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…благодаря. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Моля. Благодаря. Ето, и аз Ви дадох просрочие даже на времето… 
 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
И моята оставка може да искате, да, разбира се… Реплика, да, 

извинявам се, г-н Станев – има реплика, която трябва да е преди Вас. Г-н 
Капитанов, реплика имате към г-н Балачев. После има заявки от г-н Станев, 



г-н Костадин Костадинов, г-н Чутурков и г-н Мартин Златев. Заповядайте, 
г-н Капитанов. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н изпълняващ дейността председател, г-н Балачев, първо искам да 

ви поздравя за еволюцията – фактът, че оценявате един риск за здравето и 
въобще за природата, за варненци, означава, че през последните две години 
вие сте постигнали голям напредък, след като преди това – напомням – девет 
месеца беше укривана информацията с тръбата във Варненско езеро. Не е 
като да не сте знаели тогава. Но аз искам да обърна внимание за нещо друго. 
Първо – няма смисъл да коментирам тези доводи, които са изнесли колегите 
от „Възраждане“. Всъщност ние преди година и три месеца ги изложихме 
всъщност, голяма част от тях, и си оставаме още на същото мнение, така че 
очевидно някои неща не са се променили. По отношение за това кой е 
ощетен, по отношение на начина на водене и на вкарване на теми в 
Общинския съвет, искам да ви обърна внимание, че юни месец 2020 г. 
повдигнах на въпрос идеята за промяна на Правилника на Общински съвет 
– Варна. Формално той беше отхвърлен, защото не бяха спазени 
изискванията – ок, нали, нови сме – не знаем. Обаче на 03.12.2020 г. на сайта 
на Общинския съвет е изложен и стои проект за промяна на Правилника на 
Общинския съвет. Вие сте човек с опит и юрист, знаете много добре кога 
той трябва да бъде внесен за разглеждане в Общински съвет. Извинявам се, 
сега ще ви кажа – последното събиране на тази комисия е на 28.09.2020 г. – 
временна комисия за приемане на Правилник на Общински съвет. Оттогава 
насам, вече говорим за… това са колко – от декември – 10 месеца, тази тема 
не влиза нито на тази комисия тематична, нито влиза в Общински съвет. И 
ако това не ви говори за това кой е ощетен и кой не е, аз не знам какво 
друго… Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Капитанов. Г-н Янко Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, малко съм притеснен. Имам чувството, че това, 

което се говори, не е истина, не е истината; че някъде другаде говорим едно, 
мислим второ, правим трето. Въпросът с оставката е политически въпрос. 
Смешно е, уважаеми колеги от „Възраждане“, всеки път, когато искате 
политически промени, да се стремите да ги обличате в някакви нормални 
форми. По-добре е почтеното. Не харесвате Янко Станев, не харесвате 
неговата политика. Не харесвате Балабанов, не харесвате политическата 
сила, не харесвате политиката, която води. Защото всички тези действия, 
които са описани в мотивите ви, не вървят. Оценката ви за дейността на 
Общинския съвет и неговия председател се дава по индикатори и критерии, 



които са залегнали в закона – и в ЗМСМА, и в други…, няма нито един 
сериозен мотив. Това беше първата част от моето изказване. Просто няма 
сериозен мотив. Още повече властта, която има Общинският съвет, му дава 
възможност и чрез закона, и чрез правилника всичко това, което е изброено 
тук, да се случи. Да не влизам в подробности. Ако казвате, че няма сесия, 
правите една подписка и свиквате сесия. Председателят е длъжен. 

Така, въпросът е политически и минаваме на политически въпроси. И 
ако въпросът беше политически, аз щях да бъда удовлетворен. Това е 
политиката. Зад политическата линия стоят едни ценности, стоят едни 
разбирания, виждания. И тези ценности, разбирания и виждания, които ние 
грешим, защото сме земни хора, дават възможност да имат своя израз в 
дейността на Общинския съвет. Да, ние никога няма да бъдем на еднакво 
мнение по всички въпроси, не е и нужно. Но и така можем да искаме 
промяна – и в кадрови аспект, и в структурен. В момента обаче мисля, че 
начинът, по който е поднесена материята, не ми дава възможност да смятам, 
че това е един политически акт, който е приемлив за мен. По-скоро смятам, 
че става въпрос за политически акт, зад който стоят икономически и 
корпоративни интереси. И понеже това ще достави голяма радост на някои 
от вас, днес няма да ви доставям радост, като говоря конкретно – просто ще 
кажа, че процесът е такъв. А защо процесът е такъв във Варна, в Общинския 
съвет – също ще го каза, за да го чуят и варненци. Процесът е такъв, защото 
в политиката най-трудно е не да спечелиш нещо, а да се задържиш в него. 
Най-трудно е не да станеш съветник, депутат, министър, а да се задържиш 
дълго време в него. Защото политиката е такава дейност, каквато само 
дългата писта дава възможност да реализираш виждания, дори и лични 
понякога. Затова аз винаги съм приемал мотивите на „Да, България“, на д-р 
Митковски, на другите…, които не ме харесват. Ами не харесвате 
политическата линия, не мене лично. Сега, вие да не ме помислите, 
нали…сега Ивайло ще ме секилмиса. Не…не харесват политическото ми 
поведение през годините, не харесват линията, само че и аз не харесвам 
тяхната линия, това не ми пречи. Но нека да си позволя да ви кажа и това, 
което всъщност е най-същественото, което е за варненци. Не бързайте. Не 
бързайте да установявате власт „вся власть на советов“, когато обществото 
не е узряло за това. Не бързайте да имате корпоративни, икономически и 
други интереси, които да ми представяте тука и да ми ги хвърляте 
концептуално на масата като политически. Не. Формирайте политически 
позиции, сложете ги на масата и ми кажете до какво ще доведат. И аз мога 
да гласувам „за“. Какво ще гласуват…какво ще стане, когато сменяме 
председателя и избираме друг председател? Не говоря кой председател, 
може да е Атанасов. И избираме друг председател. Какво точно ще се случи? 
Ей това ми обяснете, защото това искат да чуят варненци, останалото е 
задкулисие. СДС няма да участва в това задкулисие. Няма да участваме в 
това, което… Има много сериозни хора тук в тази зала и уважавани – това е 



елитът на Варна – винаги съм го казвал, не подценявам никой съвет. Това са 
най-качествените хора. И ако ние правим така, какво можем да искаме от 
другите хора във Варна? Не съм съгласен с това, затова ние няма да 
участваме. Г-н председателстващ, в процедурата за гласуване моля да не ни 
включвате в списъците и в броенето. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Янко Станев. Само да кажа, че…една реплика от моя 

страна, че кандидатурата на Христо Атанасов няма да бъде издигната за 
председател. Благодаря. Г-н Костадин Костадинов, заповядайте. После да се 
готви колегата Димитър Чутурков, после колегата Мартин Златев, после 
колегата Христо Боев. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Благодаря, г-н председателстващ. Аз в тази ситуация, в която се 

наложи да говоря, след като говори Янко Станев, освен да припомня старата 
българска поговорка „Крадецът вика: дръжте крадеца“, друго не мога да 
кажа. По отношение на мотивите, които ние сме изложили в нашето искане, 
няма какво повече да добавя, защото съм го казал и написал вътре, но тъй 
като имаше укор по отношение на това, че всъщност те били несъществени, 
искам само да отбележа следното нещо: преди 20 минути получих от 
сътрудниците в администрацията на Общинския съвет един писмен отговор, 
който е от кмета на Варна по отношение на мой въпрос, зададен на 15 юни 
тази година. След три месеца и половина аз получавам отговор от кмета, 
който естествено тогава не е бил на сесия, и което е още по-лошото и 
трагичното, отговорът не е от кмета, а от някой от неговите заместници. 
Поради тази причина ние не можем да видим кмета на Варна на сесии тук 
вече не знам колко време. Варна има нужда от действащо видимо 
управление, не от невидим кмет, който не идва тук да отговаря на въпроси 
на общински съветници. Да, факт е, всеки един от нас може да пита 
всекидневно който и да било в администрацията и чест прави на хората от 
администрацията, че когато бъдат потърсени от нас, общинските съветници, 
винаги отговарят. Само че въпросът е, че тук на това място трябва да 
отговаря не заместник-кметът Пейчев или някой друг, или Иванов, или 
който и да било, а тук трябва да отговаря кметът на Варна. Когато има 
извънредни сесии, това не се случва. Факт е, че когато има регулярни сесии, 
това също не се случва, тъй като кметът никога не отговаря. Точно поради 
тази причина ще отговоря на това, което беше казано от Балачев, че 
проблемът на Варна е друг, а не оставката на Балабанов. Да, проблемът на 
Варна е друг. Проблемът е, че Варна не се управлява добре. Проблемът е, че 
Варна се управлява от една политическа сила, която доказа и показа, че не 
може да управлява града добре. Излезе информация само преди няколко 
дни, че единственото печелившо предприятие в момента в града е „Обреди“, 



само гробищата са на печалба. Какво по-голямо доказателство за начина, по 
който се управлява градът, от това. Каква по-добра оценка от тази? Когато 
цифрите и фактите говорят, и боговете мълчат. Определено тук става дума 
за политически акт, мотивиран обаче от недобро ръководене. И тук не става 
дума за това дали ние харесваме, или не харесваме определена фигура. Ние 
нямаме лични отношения. Ние коментираме и винаги сме коментирали 
политики. И винаги сме давали оценки на политики и на действия, които, 
когато ни харесват, го заявяваме, когато не ни харесват – пак го заявяваме. 
Така сме работили, така ще продължаваме да работим, така смятаме, че е 
редно и коректно към нашите избиратели, а пък и към всички останали 
жители на града, без значение дали са или не са избиратели на 
„Възраждане“. Това с отговора, който получавам след три месеца, е само 
един от примерите. Аз, общинският съветник, не мога да питам кмета. Той 
ми отговаря чрез някой свой заместник, защото пак не е на работа, след три 
месеца и половина. А какво да говорим за останалите обикновени граждани? 
Ето, това е проблемът на града.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: …… г-н председателстващ, ….. /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така че проблемът е, че ГЕРБ управлява града. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев, не ми правете забележка… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Значи, проблемът на Варна, ще го повторя още веднъж, е, че ГЕРБ 

управлява Варна. И се надявам днес да започнем да решаваме този проблем. 
Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Така. Реплика, г-н Балачев, само че искам да Ви кажа нещо. 

Значи, не гледам времето, дадох Ви достатъчно време. Направих Ви 
забележка, защото излизате от темата, каквото г-н Станев каза, 
политическа…отидохме за „Яйлата“…затова Ви направих забележка. Така 
че, моля Ви, не ме репликирайте. Заповядайте, г-н Балачев. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да. Първо, по отношение на изказването на колегата Костадинов – 

поисках реплика, защото той не изложи нещо по-различно от формалните 
мотиви, които вече беше написал във въпросното искане до Общинския 
съвет. Т.е., така или иначе, темата относно нарушенията, извършени от 



председателя, така или иначе останаха във въздуха – това е едно. Но, да – 
вярно е, тук се прави и политика. Но, когато ние поискахме за това да 
развием тезата, че темите на Общинския съвет и на проблемите на Варна са 
по-различни, Вие казахте, г-н председателстващ, че това не може да бъде. 
Всъщност ние какво чухме тук от това изказване? Чухме съществени 
аргументи защо Балабанов трябва да бъде сменен, или чухме това защо г-н 
Портних не идвал. Или кога идва… Напротив, той идва почти на всички 
сесии освен когато… 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: ….. / н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…невъзпитанието на кандидат-президента – това е негов проблем, 

нека хората да го чуят, да го видят, нали, аз нямам такива амбиции, но такива 
смехове, Костадинов, са, как да кажа… Чух, че някакъв докторат имате… 

 
Христо АТАНАСОВ 
… Моля… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
… не ми е ясен какъв е, но поведението Ви говори за човек, на който 

първите седем години някъде са минали. Така че мисълта ми беше, че темата 
на тази точка е съвсем различна и нека да не прехвърляме нещата относно 
това как се управлява Варна. Как се управлява Варна, се вижда от това, което 
се вижда по улиците – това, което е построено, това, което е направено. Така 
че този дебат е различен. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Балачев. Г-н Чутурков, заповядайте. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, това, което беше 

казано в мотивите, могат да се изразят аргументи и „за“, могат и „против“. 
Разбира се, фактът, че има и много „за“, говори, че до голяма степен те са 
основателни. Но аз искам да кажа, че големият въпрос, който би трябвало да 
се постави за това как се управлява Общинският съвет – това е нарушената 
пропорция между администрация на Община Варна и дейността на 
Общинския съвет. Т.е. доколко Общинският съвет, обемът така да се каже, 
дейността, която е разписана по закон, и доколко той се влияе от 
администрацията. А тук имаме сериозен проблем, който се дължи както на 
ръководството на Общинския съвет, така може би и на отделните групи 
съветници, тъй като те трябва да поставят именно тези проблеми. Аз съм 



напълно съгласен с г-н Балачев за това, че ние не се движим в дневния ред 
на живота на варненци. Това е голям проблем, който фактически рикошира 
обратно върху председателя на Общинския съвет и върху ръководството на 
Общинския съвет. Затова, защото такива проблеми, които отличават Варна 
от други големи градове, като Пловдив, Бургас и други, където 
ръководството също е от ГЕРБ, показва, че тук не става даже въпрос само за 
политическа сила, а става въпрос за управление. Какво имам предвид? 
Варна е икономическа зона, от две години се говори за нея. Господин 
Портних, когато трябваше да води диспут на площада, беше при господин 
Борисов и показаха някаква карта. Какво стана в това време? Господин 
Балачев оня ден поставя въпроса, че откакто е временното правителство и 
т.н., този въпрос не се движел. Какво се е движело досега? Или това показва, 
и сега при преброяването на населението и т.н., че на Пловдив населението 
му нараства във връзка с това, че има Тракия – Икономическа зона, че има, 
нали, други икономически активности, а във Варна населението вероятно 
ще намалее. Друг важен проблем това е – ние го разглеждахме миналата 
сесия – това е сметопочистването. Как се почиства в Пловдив? Почиства се 
с общински фирми при управление на ГЕРБ. Знаете ли какво казва кметът 
на Хамбург, когато го питат защо той не използва почистващи фирми, а 
директно общината се ангажира? Той казва: „Не искам посредници между 
гражданите на Хамбург и себе си“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Чутурков, извинявам се… моля да говорите по същество… 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Така че… приключвам… Искам да кажа действително, че, да, много 

проблеми могат да се изредят, когато се съпостави развитието на Варна с 
другите градове, макар и управлявани от кметове на ГЕРБ и общински съвет 
ГЕРБ. Именно в тази сфера трябва да се търси именно разгръщането на 
дейността на Общинския съвет. Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-н Чутурков. Реплика, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председателстващ. Много ми харесва темата за 

индустриалната зона, защото тя наистина е наша тема. Да, вярно, тя е извън 
предмета на точките – тук сте абсолютно прав – но тъй или иначе, нека все 
пак на варненци да е ясно. Всичко, което беше необходимо, за да се стигне 
до Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 
страна на Община Варна, е направено. И аз зададох въпроса: защо близо пет 
месеца тази преписка не е придвижена от там, за да бъде утвърден планът, 



за да може действително до края на тази година или в началото на другата 
вече да имаме развитие на индустриалната зона. Така че колегата Чутурков 
е абсолютно прав, но ние правим всичко, което е възможно, и това, което в 
момента е в застой, не зависи от нас. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Балачев. Мартин Златев, заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря, г-н председателстващ, аз няма да правя политическо 

изказване, а ще бъда в конкретика. Направих си труда, г-н Балачев, и съм 
конкретен, с конкретни цифри, тъй като Вие казахте, че сте си направили 
някакъв труд, не Ви разбрах… Големите градове в България – София, 
Пловдив, Бургас, Стара Загора, за тази година имат десет сесии – девет, 
десет сесии, единадесет сесии – всичките са редовни сесии. Във Варна – без 
тази – осем сесии, от които – две редовни. Едната беше за бюджета, другите 
всички бяха извънредни. Втората сесия, която беше редовна обаче, знаете, 
че тя беше продиктувана, обявена, седмица и половина преди  нейното 
свикване. Причината – това, че събрахме 17 подписа от общински съветници 
за свикване на сесия по наши правила с „Питания и отговори на питания“, с 
доста сериозни питания към кмета. Разликата от 2-3 часа – в честност, за да 
можем да съберем последния подпис – не ни даде възможност да свикаме 
сесията. Ако някой не е запознат с това, седемнадесетте подписа бяха 
събрани. Така че ние сме се опитали да свикаме такава сесия. Това, че 
председателят беше запознат и я свика, преди да са изтекли четири комисии 
и „Финанси и бюджет“, свика сесия, изтекла e информация, направил я, 
предпазил се е.  

Второто нещо – имаше инициатива, и тя се осъществи, за свикване 
при 30 % от състава на комисията по транспорт за свикване на извънредна 
комисия по транспорт. Учудващо ГЕРБ не дойдоха, въпреки че, ако я бяхме 
свикали, бяхме аз, Костадинов и Митковски. Да. И съответно - триковете да 
се скрие секретарката. Да. Това ми беше много странно. Да, някой от нас 
можеше да бъде назначен за секретарка и да си направим комисията, но това 
беше…това е дневният ред на обществото, г-н Балачев. Ние го задаваме, 
опитваме се да работим, опитваме се с малцинството, което имахме да 
направим нещо. Но вие, с вашата група винаги сте потъпквали нашето 
право.  

И още две неща искам да кажа. Едното е за улиците, което казвате, че 
е видимо. Да, видимо е. Видими са боклуците по улиците, които са в 
момента. Това е най-видимото нещо в последните два месеца, откакто е 
избрана фирмата. И въпреки всичко – пак са там, на улицата. Това е 
видимото на ГЕРБ. 



И последното, което искам да кажа. Към колегите от ГЕРБ ще се 
обърна и към тези, които искат да напуснат за избора. Явно ви тресе страхът, 
господа, тресе страхът от кмета и председателя на Общинския съвет, че не 
ви дава в тъмната стаичка вие да влезете и да си изразите вашия вот. А ви 
карат да излезете, да не би някой от вас да сбърка и да каже нещо против 
Балабанов, против председателя. Вие не сте да ви водят за носа. Тука се каза, 
че има интелигентни хора и аз вярвам, че всички сте такива. Съберете си 
отново, останете и влезте в тъмната стаичка. Тогава ще видим кой крив, кой 
прав. Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Златев. Дуплика първо, преди Вашата реплика, от г-

н Чутурков към г-н Балачев. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Искам само да кажа, че господин Балачев поставя въпроса за 

последните 4-5 месеца. Въпросът е за последните година и осем месеца. 
Така че…това е проблемът. Сега временните правителства се сменят, може 
да има и трето, и четвърто…но въпросът е какво беше направено дотогава. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Реплика на г-н Балачев към г-н Мартин Златев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Няма да влизам в темата за боклуците и т.н., защото тя вече 

е…нали…не е изчистена, имаше един известен проблем. Доколкото 
разбрах, администрацията даде необходимия отговор, даже тук е човекът, 
който инициира /ако не се лъжа, някъде е зад мен – къде е депутатът на 
варненци/… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев, моля Ви… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… Не го виждам, съжалявам.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Влизате в такива закачки и после се сърдите, че някой към Вас… Моля 

Ви… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз не се сърдя, ако по отношение на мен някой каже нещо… 
 



Христо АТАНАСОВ 
Сърдите се. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…просто, защото имам чувство за хумор.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
По отношение само за гласуването. Всъщност репликата ми беше за 

това. Няма страх в нас. Но решихме, че в този цирк, в този фарс, няма да 
участваме. Няма никакъв страх в нито един от съветниците от ГЕРБ, защото 
всеки един от тях /и вие ги знаете поименно/ с професията, с работата и т.н., 
те са достойни хора и никой от тях не би могъл да им заповядва или каквото 
и да е било. Просто решихме, че в този цирк ние няма да участваме. Не само 
това. И в комисията няма да представим хора, за да разберете, че по никакъв 
начин не искаме да влияем на вота. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Балачев. Г-н Христо Боев за изказване. Да се готви г-н 

Цончо Ганев. И после колегата Николай Почеканов. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги съветници, 

уважаеми представители на администрацията, ние сме в точката за 
предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския 
съвет. Запознах се с мотивите на колегите, внесли това предложение, 
подкрепям ги и няма да обсъждам повече тях. Защото за тях се говореше 
много дълго – както „за“ тях, така и „против“ тях. В рамките на двете-трите 
минути, с които разполагаме тук обаче, колеги, ми се струва прекалено 
амбициозно да може да се опише цялата работа на Общинския съвет. Не е 
правилно, не е точно, няма и да е коректно. Затова аз ще си позволя само 
върху един от фрагментите от работата на Общинския съвет да 
поразсъждавам – там, където като адвокат с близо 20-годишна практика се 
чувствам най-силен – нормотворческата дейност. Казвам го категорично 
сега пред вас, уважаеми колеги, защото съм го казвал и пред медиите във 
Варна – изоставаме драматично в нормотворческата си дейност, в сравнение 
с други общински съвети. Нещо повече – налице е и един различен подход, 
когато внасят проекти за нормативни актове колеги от опозицията, вкарвам 
и себе си в това число, и когато актовете се вкарват от администрацията. За 
да не бъда голословен – на последното заседание на комисията по младежки 
дейности и спорт се гледа проект за нормативен акт, с който ще 



награждаваме спортисти или треньори с почетен знак „Юнакъ“ – акт, който 
беше писан на коляно, но, разбира се, казах много аргументи, които се 
радвам, че се приеха. Но, вижте, той беше внесен тогава и сега ще го 
гласуваме. Аз ще го подкрепя, защото това е правилно. Кажете ми, уважаеми 
колеги от мнозинството, колко време ви трябва да гласувате проекта за 
омбудсман и който съм вкарал преди две години в Общинския съвет?! Кой 
от нас ще загуби от това нещо? Гласувате, или по-скоро отлагате 
гласуването, защото го е вкарал Христо Боев от БСП? Тогава нека да го 
вкара който и да е от ГЕРБ, няма никакво значение, ние не претендираме за 
бащинство върху този проект. Но смятам, че тук като съветници нашата най-
важна задача е една – да повишим качеството на живот на варненци. Искам 
да ви попитам и нещо друго. Защо все още не подлагаме на гласуване в 
Общинския съвет проекта, който съм вкарал от името на групата на БСП, за 
финансово подпомагане за новородени и на осиновени деца? Какво ще 
загубим ние? Напротив. Гражданите на Варна ще спечелят от това. 75 
общински съвета към настоящия момент вече са приели такава нормативна 
база. Изоставаме драматично в областта на нормотворчеството.  

Като реплика към г-н Балачев – това не е цирк. Искането за 
предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския 
съвет е политически акт, политически въпрос. И групата на БСП в 
Общинския съвет ще подкрепи категорично това предложение. Благодаря 
ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Боев. Г-н Цончо Ганев, заповядайте, колега. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Много е нормална по-скоро за групата на ГЕРБ и на СДС в лицето на 

Станев и на Балачев да се упражняват върху името на „Възраждане“. Много 
е, и разбирам в момента какво чувствате. Виждате как леко и постепенно 
губите всичко, което досега сте държали толкова много години. Толкова 
много години! Много е неприятно и за този сектор тук от администрацията, 
който ще загуби щита, който има пред обществото. Защото вие и в лицето 
на председателя на Общинския съвет и към днешна дата пазите, браните 
техните злоупотреби, тяхното невършене на работа, тяхната разсипия на 
този град. Именно това се случва години наред, не само в този Общински 
съвет. Не само с този председател на Общински съвет. Това се случва в 
момента. Затова искаме оставката за пореден път на председателя на 
Общински съвет. Защото какво повече да коментираме от това, което каза 
господин Златев? Две редовни заседания, две. Две, повтарям. Какво пречи 
да има всеки месец заседание? Знаете ли защо го правите? Нека да кажем 
истината. Именно, за да пазите въпросната администрация от поредните 
издънки, които е направила, или нещата, които не са свършени. Или 



писмата, които не са сведени до наше знание и се вкарват два дни преди да 
има заседание на комисия, ако въобще има комисия. Защото не е нормално 
да входирате бюджета на Варна два или три дни преди финансова комисия. 
Това ли ви е работата на Общински съвет? Кой нормален човек ще изчете 
340 страници, ще направи анализ и аргументирано ще защити или ще каже 
защо нещо не трябва да се случва… Това е вашата работа – да пазите 
липсващия в момента, който за пореден път го няма тук – да му прикривате 
издънките, да му прикривате всичко това нещо, което става, да берете срама, 
да обяснявате, че спуканата тръба е цъфнал планктон… И вие имате 
наглостта в момента да говорите за „Яйлата“ и да говорите за цената на тока! 
Господа, точно вие сте причината токът да е в момента така. Точно вие. И 
не е нужно да се смеете, а да свиквате, че е крайно време не само във Варна, 
а в национален мащаб ще сте в дъното на всички представителни извадки. 
Това трябва да ви е ясно, защото в момента това, което се случва – да криете 
лисващия – ще свърши рано или късно. Ще свърши, както и той ще свърши 
– няма да е повече кмет на града – вярвам го искрено. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Реплика, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, г-н председател. Очевидно, че ние днес ще говорим, както 

и предполагах, че трибуната ще се използва най-вече за политически цели, 
а не за това, за което са всъщност точките от дневния ред, но… Аз съм човек 
юрист с 35 години практика. И като юрист трябва да кажа следното: много 
е лесно от тази трибуна да говориш общи фрази, без конкретика, но и за 
сведение на колегата Ганев, който иначе аз лично харесвам, защото той е 
част от опозицията, която има становище, и ние винаги, когато се е 
предложило нещо, което е било в интерес на гражданите на Варна, сме го 
приемали. Както и днес ще приемем вашето предложение за мокрия печат, 
например. Но, да се размахват пръсти…момент, колеги,… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, моля ви… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…да не ви напомням за възпитанието и смеха, който, нали, не е удачен 

в тази зала. Това може да е навън, на среща с граждани, които ви харесват и 
т.н…. 

Мисълта ми е, че когато казваш нещо, че някой от оная страна, от тая 
страна, от която и щете страна да посочите е вършил нещо, трябва да има 
конкретика. Дайте си съответните материали. Има полиция, тя в момента, 
доколкото виждам, проявява доста голяма активност, и на прокуратура… 



Нека, докажете го и тогава елате и кажете, че това нещо някой кмет, 
заместник-кмет, началник отдел е извършил престъпление. Другото, колеги, 
е клевета. И набеждаване. Колегата Костадинов, който твърди, че е юрист, 
ще ви припомни. Колегата Боев също. Така че нека да избягваме да говорим 
неща просто ей така. Това са публични…, това са някакъв популизъм, който 
хората обичат да слушат такива неща, но когато се стигне до съда, където 
ние се явяваме, и съдът трябва да реши на базата на доказателства, а не на 
думата на Цончо Ганев, на който да било на друг от нас, така че нека да не 
размахваме пръст. А колко ГЕРБ е направил и колко не – ще решат 
гражданите. Тъй че не искам да влизам в детайли. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Балачев, дуплика – Цончо Ганев, заповядайте, колега. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балачев, типично за Вас, не съм изненадан – общи приказки, 

празнословие – старият принцип на юристите като Вас, когато можем да 
кажем една дума, я заместваме с 20 ненужни. Но! Коментирах конкретика, 
посочих конкретика. Вие няма да го коментирате, но аз сега пак ще Ви 
репликирам с конкретика. Ще припомня, че в тази сграда влиза 
Икономическа полиция само преди много кратко време. Това го пропускате. 
А имате ли представа, че от две години /почти две години, малко по-малко/ 
Икономическа полиция и разследващите органи във Варна са предоставили 
на Прокуратурата и в момента при вашия главен прокурор има преписка за 
вашата администрация, която продължава да граби града ни?! Има 
преписки. Има забрани, доказателства… Но вашият главен прокурор, 
главният престъпник на държавата…  

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Ганев, моля, без определения. 
 
Цончо ГАНЕВ 
…ги крие… Извинявам се, извинявам се – не е главният престъпник 

на държавата Гешев. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Ганев, моля, без определения. Правя Ви забележка. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Точно така – прав сте. Но има ги събраните доказателства и те са факт. 

Въпрос на време е тези доказателства да излязат и да се пристъпи към 
конкретика и към привличане под отговорност на хора от тази 
администрация, надявам се, и на главния липсващ за пореден път. Много 



искрено се надявам, че това ще стане скоро. Не дали, а кога ще стане. Има я 
конкретиката. И не, че Цончо Ганев я е казал. Икономическа полиция каза. 
Какво по-конкретно от това и че вие тук с председателя на Общинския съвет 
правите всичко възможно да криете и да защитавате главния липсващ. Това 
правите. И това трябва да свърши днес.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Не може на дупликата дуплика. Изказване – г-н Почеканов, 

заповядайте. 
 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги, от тази трибуна се 

чуха много политически изказвания, развихри се една голяма битка, казаха 
се много истини, казаха се и много неистини… Аз ви призовавам, колеги, 
да почнем да работим. Значи, град Варна има проблеми. Гражданите на град 
Варна имат много проблеми. Ние сме изпратени от тях в този Съвет да 
решаваме проблемите на Варна и на гражданите на гр. Варна. ПП „Воля“ 
винаги е била практична в това отношение. Дайте да работим, да спрем с 
политиката и да почнем да работим. Има дневен ред, втора точка – да 
пристъпим към нея. Стига с политика, дайте да решаваме проблемите на 
хората. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Процедура от г-н Николай Евтимов. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми господа 

кметове, предлагам да приключим с разискванията, защото наистина 
минаваме във всякакви крайности… 

 
адв. Мария ДИМИТРОВА 
От залата: Гражданите нямат ли думата… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, нямат… 
 
Николай ЕВТИМОВ 
…Разбира се, ще имате и вие…  
 
адв. Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …. /н.р./ 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Не, нямате… Значи правя, момент… 
 
Николай ЕВТИМОВ 
… и да преминем към гласуване. 
 
Христо АТАНАСОВ към Мария ДИМИТРОВА 
Не, нямате… Значи правя, момент… Правя Ви забележка да не 

прекъсвате никой, който се изказва, и за пореден път да се намесвате в 
работата на Съвета, без да имате това право и в нарушение на правилника. 
Благодаря. Заповядайте, г-н Евтимов. 

 
Николай ЕВТИМОВ 
Така. Отиваме в много крайни посоки и много ви моля, не си 

позволявайте такива тежки думи. От тази страна на залата, както се посочва, 
извинявайте, че аз си вдигнах пръста, седят много сериозни мъже. Те са 
доказали своето професионално развитие в живота. Моля ви се… 

 
От залата: … /н.р./ от Държавна сигурност…  
 
Христо АТАНАСОВ 
Моля, без да… Ще Ви отстраня от залата… с такива реплики. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Това са много сериозни хора и в тази зала наистина стоят уж най-

достойните мъже и жени във Варна. Моля ви се да останем такива. Да 
приключим с тези изказвания, разбрахме каква е идеята, разбрахме кой е 
„против“, кой… да гласуваме и да минаваме към следващата точка. 
Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Има направена процедура. Колеги, режим на гласуване за 

така направеното предложение от колегата Николай Евтимов, за да мога да 
зачета следващата процедура, която е вече по избора на комисията и 
провеждането на самата комисия, т.е. на процедурата по правилника по 
вота, да, по тайния вот. Режим на гласуване. 

Резултати от електронното гласуване: за – 31; против – 1; въздържали 
се – 4; отсъстващи – 15.  

За протокола: Даниел Николов – „за“, Христо Атанасов – „за“, Стоян 
Попов – „за“, Иван Иванов – „за“, Щериана Иванова – „за“ 

 



Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 36; против – 1; въздържали се – 4; отсъстващи – 10, 
предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, преминаваме към процедурата за избор първо на 

комисия, която е на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и 
чл. 4, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Варна. Така че първо трябва 
да бъдат предложенията от вас за състав на комисията, която е от пет члена. 
Няма постъпили изказвания, някой? Генадий Атанасов. Да се готви колегата 
Костадин Костадинов, после колегата Балачев и колегата Митковски. 
Заповядайте. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Предлагам за член на комисията Николай Почеканов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така, предложението Ви е Николай Почеканов, добре. Колега 

Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предложението на „Възраждане“ е Николай Костадинов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Николай Костадинов. Колега Балачев? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Като председател на групата на ГЕРБ заявявам, за да няма съмнения 

относно вота, ние няма да участваме да представим представител в тази 
комисия. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря. Колегата Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От името на „Демократична България“ – Емил Бояджийски. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Емил Бояджийски. Колегата Боев? 
 
Христо БОЕВ 
От групата на БСП – Мартин Златев. 
 



Христо АТАНАСОВ 
Още един колега трябва да предложите. Така. Ами, след като няма 

желаещи, моя милост ще се опита да участва, ако нямате нищо против.  
 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Никой не ме е предложил, аз нахалствах малко. 
Колеги, анблок ли да гласуваме  цялата комисия, пет човека са, като и 

председател трябва да изберем. Отделно. Така, зачитам ви предложението 
за решение: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 
2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна избира комисия в състав от 5 души, както следва: 
Николай Почеканов, Николай Костадинов, Емил Бояджийски, Мартин 
Златев, Христо Атанасов.“ Колеги, режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
621-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 
2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна избира комисия в състав от 5 души, както следва:  

1. Христо Атанасов Атанасов 
2. Емил Николов Бояджийски 
3. Мартин Живков Златев 
4. Николай Кръстев Костадинов 
5. Николай Павлов Почеканов 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 34; против – 0; въздържали се – 4; отсъстващи/негласували 
– 13, предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, на същите основания горе-долу трябва от състава на 

комисията да се предложи председател на комисията, така че – мнения и 
съображения по този въпрос, разбира се, от колегите, които са направили 
предложения? Благодаря. Г-н Евтимов? 

 
От залата: г-н Николай Евтимов предложи за председател на 

комисията г-н Христо Атанасов. 



Христо АТАНАСОВ 
Разбрах, да. Други предложения, колеги? Не виждам. Ще ви изчета 

предложението за решение. „На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, Общински съвет – Варна избира за председател на комисията, 
избрана с решение горното /което още не е формулирано/ на Общински 
съвет – Варна, за председателстващ на комисията по избор Христо 
Атанасов“.  Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

622-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 
2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна избира за председател на комисията избрана с 
Решение № 621-1(20)/29,30.09.2021 г. на Общински съвет – Варна – Христо 
Атанасов Атанасов. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 36; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи/негласували 
– 15, предложението се приема.* 

 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, давам 15 мин. почивка, в което време да бъдат подготвени 

бюлетините, урните и стаичката за вота.  
 
Общинските съветници ползваха 15 мин. почивка. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, моля за внимание. Обяснявам накратко как ще 

протече процесът по гласуването: два списъка, в които са всички имена на 
съветници, които при прочитане на името идват и получават бюлетина и 
плик и се разписват в този списък. Влизат в стаичката, гласуват, пускат 
плика с бюлетината, излизайки, се разписват на втори списък поименен, 
който е частта „гласували“. След приключване на гласуването се преброяват 
бюлетините пред всички вас, отваря се всеки един от пликовете и се 
обявяват бюлетините. Резултатът ще бъде обявен накрая. Комисията се е 
разписала на четирите ленти, които в момента ще залепим, за да може да 
бъде запечатана урната. 51 бюлетини, 51 плика, отговарящи на бюлетините. 



Колеги, който си чуе името, ще трябва да заповяда, за да получи бюлетина 
и да се подпише, както обявих процедурата. Ще изчета самата бюлетина: 
„По искане с рег. № ОС21000447ВН/21.09.2021 г. относно предсрочно 
прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Варна“. 
Вътре са написани „за“, „против“ и „въздържал се“, показвам на всички, 
надлежно с печат и подпис от администрацията. 

 
След проведеното тайно гласуване Христо Атанасов - председател 

на Комисията за предсрочно прекратяване правомощията на председателя 
на Общински съвет – Варна Тодор Иванов Балабанов, обяви явно 
съдържанието на намерените бюлетини в пликовете.  
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Има 30 положени подписа. Останалите колеги или са отказали да 
участват в гласуването, или отсъстват от заседанието. 21 колеги или не 
участват в гласуването, или отсъстват от заседанието. 21 празни плика и 21 
празни бюлетини са отчетени от комисията. Пристъпваме към отварянето на 
урната с бюлетините, с които са гласували колегите. 
 Обявявам резултата: 21 „за“ предсрочното прекратяване 
правомощията на председателя на Общински съвет – Варна; 8 празни, т.е. 
невалидни, и 1, която неправилно е попълнена – също невалидна. Общият 
брой е 30. 

След така преброените бюлетини така направеното предложение със 
съответния вх. № ОС21000447ВН/21.09.2021 г. не събира нужните гласове 
и не се прекратяват предсрочно правомощията на председателя на 
Общински съвет – Варна. Моля комисията да остане, за да напишем 
протокола. 

Благодаря ви, колеги, давам още 15 мин. почивка, за да можем да 
изготвим протоколите. 

 
Общинските съветници ползваха 15 мин. почивка. 

 
Членовете на комисията подписаха протокол, както следва: 

 
ПРОТОКОЛ 

за предсрочно прекратяване правомощията на Председател на 
Общински съвет – Варна Тодор Иванов Балабанов 

 
 Днес, 29.09.2021 г., комисия, избрана от общинските съветници при 
Общински съвет – Варна в състав: 
Председател: Христо Атанасов Атанасов 
Членове: 1. Емил Бояджийски 
  2. Мартин Златев 



  3. Николай Костадинов 
  4. Николай Почеканов, 
проведе и обяви резултатите от проведеното тайно гласуване за предсрочно 
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Варна  
Тодор Иванов Балабанов, както следва: 
 

- общ брой намерени пликове  
- бюлетини валидни                                               
- бюлетини невалидни                   

– 30 бр. 
– 21 бр. 
–   9 бр. 

- „за“ предложението – 21 бр. 
- „против“ предложението –   0 бр. 

 
 Общ брой бюлетини   - 51 бр. 

- раздадени    - 30 бр. 
- нераздадени   - 21 бр. 

 
 

Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т   З А  Р Е Ш Е Н И Е: 

623-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 3, т. 2, предложение 
2, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 7, ал. 1, т. 1.2, предложение 2 и ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна прекратява предсрочно правомощията на председателя на Общински 
съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов. 

 
Резултати от проведено тайно гласуване: 

- общ брой намерени пликове                                    – 30 бр. 
- „за“  – 21бр. 
- „против“  –   0 бр. 
- „въздържал се“                             –   0 бр. 
- недействителни бюлетини   –   9 бр. 
- празни пликове   –   0 бр. 

Решението не се приема. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колеги, продължаваме работа. Имаме наличния кворум 
 Преминаваме към точка втора от дневния ред.  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет-

Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Няма желаещи. 
Г-н Ганев, заповядайте за процедура. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Предлагам да излезем в обедна почивка, тъй като така или иначе в 

момента един идва, друг излиза, да пуснете обедна почивка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не виждам проблем да продължим заседанието. Още повече, вие 

настоявахте точката да се гледа в началото, но подлагам на гласуване 
процедурата, която направихте. Режим на гласуване за обедна почивка. Има 
над 30 души в залата, в крайна сметка… 

 
За протокола: Николай Малев – „против“, Антоанета Цветкова – 

„против“, Адиле Кямил – „въздържал се“, Христо Атанасов – „за“, Емил 
Бояджийски – „против“, Мария Ангелова – „за“, Ивайло Митковски – 
„въздържал се“, Стефан Станев – „против“. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 13; против – 12; въздържали се – 6; 
отсъстващи/негласували – 20, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Продължаваме със следващата точка. Имате думата. 
Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От името на групата на „Демократична България“ предлагаме за 

заместник-председател Николай Капитанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение за Николай Капитанов. Мнения и съображения? Не 

виждам. Режим на гласуване относно избор на Николай Капитанов за 
заместник-председател на Общински съвет - Варна. 



 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
За протокола: Николай Костадинов – „за“, Ивайло Митковски – „за“, 

Димитър Чутурков – „за“, Айше Кадир – „въздържал се“, Антоанета 
Цветкова – „въздържал се“, Николай Евтимов – „за“. 

Моля за резултата. Приключи процедурата по гласуване. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 17; против – 3; въздържали се – 12; отсъстващи – 19, 
предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, оспорвам гласуването. Моля за прегласуване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много точно. Режим на гласуване, повторно. 
 
Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т   З А  Р Е Ш Е Н И Е: 

624-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна избира за заместник-председател на общинския съвет Николай 
Антонов Капитанов. 

Решението не се приема. 
 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
За протокола: Николай Евтимов – „за“, Георги Георгиев – „за“ 
Моля за резултата.  
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 19; против – 2; въздържали се – 14; отсъстващи – 16, 
предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядате, колега Костадинов, имате думата. 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Предлагам Цончо Ганев за заместник-председател от името на 

„Възраждане“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Костадин Костадинов от името на „Възраждане“ предлага Цончо 

Ганев за заместник-председател на Общински съвет – Варна. Имате думата 
за мнения и съображения първо. Няма мнения и съображения. Режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т   З А  Р Е Ш Е Н И Е: 

625-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна избира за заместник-председател на общинския съвет Цончо Томов 
Ганев. 

Решението не се приема. 
 
Колеги, които не са успели да гласуват? 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Ивайло Митковски – „за“, 

Антоанета Цветкова – „въздържал се“, Николай Евтимов – „за“, Генадий 
Атанасов – „за“, Анелия Клисарова – „за“, Велин Стоянов – „за“. 

Моля за резултата.  
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 21; против – 6; въздържали се – 12; отсъстващи – 12, 
предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обявявам обедна почивка, за да отстраним проблема със системата, за 

да можем да продължим нормално работа. В 13:20 ч. продължаваме работа, 
колеги. 

 
 

Следобедно заседание – начало от 13:30 ч. 
  

Присъстват 44 общински съветници, отсъстват 7: 
 
Даниела Стефанова ИВАНОВА-ДИМОВА 
Ивайло Христов МИТКОВСКИ 



Йорданка Иванова ПРОДАНОВА 
Калин Колев МИХОВ 
Красен Гошев ИВАНОВ 
Марица Димитрова ГЪРДЕВА 
Станислав Георгиев ИВАНОВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Продължаваме работа. Преминаваме към точка вече трета от дневния 

ред: „Питания и отговори на питания“.  
  



ІII. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Сивов, на микрофона, ако обичате. 
 
Венцислав СИВОВ 
Аз исках изказване във втора точка, явно не се е отразило при Вас, при 

мен е отразена. Мислех, че поради техническа причина закрихме 
заседанието и точката. Поради тази причина в момента искам да се върнем 
на втора точка и във втора точка искам да предложа доц. Николай Евтимов 
за заместник-председател на Общински съвет – Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, моите уважения към колегата Евтимов, обаче не знам 

доколко е допустимо въобще… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз също не смятам, че е допустимо. Затова давам думата първо да чуя 

вас, тъй като точката приключихме разглеждането й преди почивката и няма 
как да се върнем към нея, чисто процедурно. Ако колегата не възразява, на 
следващо заседание да направи същото предложение и да го разгледаме… 
Ако прецените, пускам процедура дали сте съгласни да допълним точка 
втора. Режим на гласуване. Процедура. 

 
Венцислав СИВОВ 
От залата: Оттеглям предложението си. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оттегляте ли го? 
 
Венцислав СИВОВ 
От залата: Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прекратете гласуването, тъй като предложението е оттеглено. 

Костадин Костадинов, имате думата. 
Костадин КОСТАДИНОВ 



Да, благодаря. Въпросът към кмета, който е тук, като никога, е 
следният. Говорихме си за работа и колко много работи общината и 
общинската администрация. Само преди няколко часа бях запознат със 
следния казус от граждани, които пострадаха от срутилата се подпорна 
стена на велоалеята, очевидно изключително много качествено направена, 
на „Ян Хунияди“, над КАТ, в посока към кварталите. Съответно това нещо 
се случи в средата на юни месец. На следващия ден беше рапортувано доста 
жизнерадостно, както от страна на районната администрация на район 
„Младост“, така и от страна на общинската администрация, че в рамките на 
броени дни, седмици, ще бъдат обезщетени собствениците на шестте 
автомобила, тъй като те нямат никаква вина за това, че някой някъде в 
Общината не си е свършил работата и съответно тази алея е пропаднала 
върху техните коли, които са паркирани апропо на общинска територия, на 
общински паркинг. Само че сега се оказа в края на септември, че все още не 
е получена една стотинка за обезщетение. Нещо повече, оказа се, че самата 
община, аз разговарях с някои представители на администрацията 
междувременно, защото кметът липсваше. както винаги, оказа се, че има 
задвижена процедура, но тази процедура явно върви доста бавно и доста 
тромаво. Някои от хората, които са собственици на автомобили, вероятно 
съвсем обяснимо ще се възползват от правото си да заведат съдебни дела 
срещу Общината. Големият въпрос е защо трябва да се прави това. И тъй 
като вече месеци наред никой не предприема никакви действия, въпросът 
ми към кмета, който е тук изненадващо, е защо този проблем не е бил решен, 
както се каза преди няколко месеца, в рамките на броени дни, или поне до 
края на юни. Дали, ако примерно беше пострадала колата на някой от 
Общината на висока позиция, нямаше да се действа по-бързо? Защото си 
говорихме за работа, за начина, по който функционира администрацията и 
така нататък. Ето ви един от хилядите примери, които могат да се изброят 
за начина, по който не работи ефективно тази администрация. Работи в 
ущърб на гражданите. И държа да получа отговор сега. Защо? Не след три 
месеца, както преди малко получих писмото от администрацията, разбира 
се, подписано от друг човек, не от кмета, който най-вероятно не знае въобще 
за какво става въпрос. Искам да разбера защо на тези хора вече месеци наред 
не им се дават обезщетения, при условие че нямат грам вина за това, че 
благодарение на некадърно свършената работа на някой отново от 
администрацията техните коли са унищожени. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има думата Димитър Чутурков за питания. Напомням, че времето е 

две минути, три въпроса. Заповядайте, колега Чутурков.  
 
 
 



Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, питането ми е 

относно възникнало напрежение и недоволство на граждани, живущи в 
селищно образувание Сотира, ул. „Мария Николова“, във връзка с 
ограничение на достъпа до имотите им. Към мен се обърнаха собственици 
от тази местност за това, че собственикът с имот…, прощавайте, 
собственикът с имот с идентификатор накрая завършващ на 1283 започва 
строителство и затрупва с пръст достъпа на 10 поземлени имота. Голяма 
част от гражданите живеят постоянно на ул. „Мария Николова“ и там е 
извършвано и последното преброяване. Между тях има семейства с малки 
деца, възрастни хора и хора с ТЕЛК. Имотите им остават недостъпни за 
колите на Бърза помощ, Полиция и Пожарна безопасност. Наближава и 
зимният сезон. Подавани са жалби до Второ районно управление на МВР, 
Окръжна прокуратура и Община Варна. Случаят е отразяван и от медии, 
включително и от Нова телевизия. Отново е подадено заявление до Община 
Варна от Тихомир Топалов, подписано и от шест собственици, на 15-ти 
септември. Във връзка с това въпросът ми е: В какъв срок и какви мерки ще 
предприеме Община Варна, за да не ескалира общественото напрежение, да 
не се допусне саморазправа и да се осигурят нормални условия за живот на 
гражданите от ул. „Мария Николова“. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Чутурков. Колегата Христо Боев има думата. 

Заповядайте. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, г-н кмете, г-н 

заместник-кмет, моето питане е във връзка с постъпили до мен въпроси и 
информация, в качеството ми на съветник, от работници и служители, 
упражняващи правото си на труд на улица „Колю Фичето“. Това е Западна 
промишлена зона, бившата улица „Рибен буквар“. Предполагам знаете, 
повечето от вас, там има сериозни икономически субекти, които упражняват 
дейността си. Там е „Хаят“, „Филбо“, „Елдом“, има подстанция на Максуда, 
силози на Зърнени храни, има множество автосервизи. Т.е. няма да е 
пресилено, ако кажем, че там упражняват правото си на труд стотици, ако 
не и хиляди, наши съграждани. След като получих сигнала, направих оглед 
на място с тези граждани, които ме сигнализираха. Видях липсваща 
асфалтова настилка, липса на отводнителна система, сериозни проблеми с 
канализацията, кратери по улиците. Това, което видях, създава не просто 
непреодолими препятствия за упражняване правото на труд, практически е 
предпоставка за сериозни пътно-транспортни произшествия, които 
застрашават живота и здравето на нашите съграждани, упражняващи там 
труда си. Улицата е извън транспортната схема на община Варна. Моето 



конкретно питане към администрацията – и моля да ми бъде отговорено и 
то конкретно –  кога ще започне ремонтната дейност на пътния участък, за 
който говоря, каква е продължителността на изпълнение, какви ще бъдат 
промените евентуално в движението на МПС и изобщо кога ще се 
нормализира начинът на живот на работещите в процесния участък. Пак 
повтарям, улицата е „Колю Фичето“, бивш „Рибен буквар“, на територията 
на Западна промишлена зона, стотици, да не кажа и хиляди, наши 
съграждани упражняват всекидневно правото си на труд в условия, които са 
опасни за техния живот и здраве. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Боев. Господин Ганев, имате думата.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, г-н Портних. Два въпроса. Бих искал да Ви помоля, 

най-вероятно сега няма да може да ми дадете справка, но и аз ще помоля да 
не е след три месеца или в обозримо неясно бъдеще кога, да ми дадете 
справка през последната една година колко пъти и кога сте отсъствали от 
работа и по какви причини. Защо питам? Имам вече десетки питания до Вас 
и до администрацията, може би по изключение да има едно подписано от 
Вас. Винаги всичко се разписва от други хора. Затова моля за тази 
информация. Второто ми конкретно питане – по каква причина Вие, в 
качеството си на човек, който разписва и одобрява ползването на 
общинската собственост, толерирате и сте разрешил сграда в идеалния 
център на Варна да бъде предоставена на СДС. Цяла сграда, повтарям цяла 
сграда, да продължава тази сграда да се ползва от една политическа 
организация и защо Вие толерирате в ярко нарушение на закона въпросната 
партия, чиито двама представители са в Общинския съвет и са пословични 
с нелицеприятни факти, могат да преотдават помещения и да печелят на 
гърба на варненските данъкоплатци. По каква причина Вие толерирате това? 
Тук имаме ярко нарушение на закона. Ярко. Всички го виждат, всички го 
знаят. Администрацията го знае, Вие го знаете и това нещо продължава. Пак 
повтарям, по каква причина го толерирате и защо това нещо не бива 
прекратено с днешна дата? Ако това нещо по този начин продължава, лично 
аз ще сезирам други органи за това, че Вие лично не вземате и не 
съхранявате и не управлявате общинската собственост спрямо закона. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Георги Георгиев има думата. Заповядайте.  
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, г-н кмете, първият ми въпрос е свързан със 

състоянието на пунктовете на „Градски транспорт“ в квартал „Аспарухово“ 
и квартал „Галата“. Състоянието на тези квартали….на тези пунктове е 
опасно за здравето на хората, които биха имали неблагоразумието да отидат 
да си купят карти или нещо свързано с „Градски транспорт“. На сайта на 
„Градски транспорт“ тези пунктове са посочени като места, откъдето могат 
да бъдат закупувани абонаментни карти и билети. Ако някой от вас е 
посещавал тези пунктове, защото аз го направих вчера, може да види, че там 
пада мазилка. Пунктът, който е в центъра на „Аспарухово“ до …., е не 
просто грозен, не просто отблъскващ, а е отражение на реалното състояние 
на града днес. Въпросът ми е такъв – защо тези пунктове се държат 
умишлено в това състояние, кой ще носи отговорност, ако гражданин или, 
не дай си боже, дете пострада от рушаща мазилка, или всичко, което може 
да бъде опасно за здравето. Вторият ми въпрос е свързан с това, че на 
сайтовете на общински училища, не знам дали сте обръщали внимание, но 
продължават да стоят лога на чужди фондации. Чужди фондации нямат 
право да приближават край българското училище. Ако се направи проверка, 
ще помоля да бъде направена такава проверка и да бъдат установени 
сайтовете на общински училища, които продължават да толерират чужди 
фондации, които да се наместват в съзнанията на българчетата. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да дам думата на Мартин Златев за питане, първото питане на 

колегата Георгиев бе от компетенциите на „Градски транспорт“, които имат 
тук представител. След малко ще им дадем възможност да Ви отговорят, тъй 
като сградите са собственост на дружеството, а не са общински. Колега 
Златев, имате думата.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря, г-н председател. Г-н кмете, колеги, имам два въпроса. 

Първият въпрос е за продължаващия …за продължаващото неизпълнение 
по договора за почистване на контейнерите и замърсеността на град Варна. 
Явно проблемът, който господин Колев и господин Иванов, зам.-кметът, ми 
обясниха, че щял да бъде решен след летния сезон, продължава. Постоянно 
имаме снимки по нашите …в нашите профили. Изпращат ни хората, видимо  
е и ние, като се разходим из улиците, също виждаме, че това е така. Само с 
глоби явно не става. Явно в комисията само оправданията на ресорния 
директор на дирекция не вършат работа. Явно трябва да се вземат някакви 
други мерки, защото това сме, мисля, че четири месеца, откакто е тази 
фирма, а вече имаме постоянно глоби. Ние живеем реално с глоби, а 
боклукът не се извозва. Това е първият ми въпрос. Тоест кога ще се реши 
проблемът с боклука? Първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е се отнася до 



17-ти микрорайон. Казусът със 17-ти микрорайон възниква първоначално, 
изначално от процедирането на ПУП-а на 17-ти микрорайон. Затова бих 
желал да получа пълна информация от ресорната ваша дирекция как е 
процедиран ПУП-а, как са променени имотите, така че от държавни са 
станали частна общинска собственост. Това е изначално проблемът, който 
съществува в този район. Това е декларирано от всички граждани, с които 
сме правили срещи, а след това вече на базата на този ПУП се правят всички 
останали мероприятия по ремонт, рехабилитация или каквото и да е още в 
този район. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, колега Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, въпросът ми е свързан 

с едни обекти на територията на Варна, които са над 100 на брой, даже 
мисля, че към 150, които са отдадени на концесия с условия задоволяване на 
обществени потребности. Става въпрос за прословутите будки на Лафка, 
които от години насам не изпълняват тази своя функция, т.е. най-вероятно 
те са в нарушение на концесионния договор, защото просто не предоставят 
услуга на гражданите на Варна. Нещо повече – те в момента са някаква 
форма по този начин на визуално замърсяване. Не на последно място 
припомням, че такава форма донякъде на безстопанственост, тоест липса на 
интерес на експлоатация, доведе дори до смърт в София, нещастен случай с 
едно момче. Въпросът ми е –  тези концесии, едната изтече вчера, още две 
изтичат в рамките на пет дена, като те имат опция за предоговаряне за още 
15 години, очевидно концесионерът не проявява интерес да ги обслужва,  
Общината предвидила ли е някакви процедури, действат ли някакви тръжни 
процедури за определяне на нови концесионери на тези обекти? Ако не, кога 
може да очакваме те да освободят пространствата, които са заели? 
Предполагам, че добре знаете, някои от тях буквално пречат на трафика – 
на пешеходен и велосипеден трафик. Има случаи, където през тях почти 
минава и велосипедна алея. Благодаря много.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Къчев, имате думата. 
 
Огнян КЪЧЕВ  
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, не съм удовлетворен от един 

от отговорите, поставен от мен на 15 юли 2021 година. В отговора, който 
кметът ми дава, че изградените обекти за спорт имат за цел да осигурят 
съвременни условия за любителско практикуване на различни видове масов 
спорт за живущите в град Варна, а не условия за професионална-



тренировъчна и състезателна дейност, категорично не съм съгласен. За мен 
въпросът беше друг. Първо, смея да твърдя, че са допуснати груби 
конструктивни грешки в техническите задания, съответно некомпетентно 
проектиране на избран от вас проектант на спортните съоръжения, 
неотговарящи на безопасните изисквания за използване на закрити и 
открити спортни обекти. В питането ми, в моето питане на 15.07.2021 г., не 
става въпрос изобщо за професионален или аматьорски спорт. Става въпрос 
за опасни за здравето, некачествено проектирани и изградени с нашите пари 
спортни съоръжения на данъкоплатците. Като най-фрапиращия пример ви 
дадох тогава – монтираната конструкция на баскетболния кош на улица 
„Студентска“, на площадката. Имаме късмет, че поради ограниченията от 
противоепидемичните мерки игрищата все още не се използват в пълен 
капацитет пълноценно. В отговора само споменавате, че за проявилите се 
дефекти по настилките след извършване, след завършване на обекта е 
проведена комисия и е уведомен изпълнителят. А няма нито срок за 
изпълнение, няма за отстраняване на мерките, няма нищо. Това е за мен 
несериозно отношение и затова втори път питам. Кога и в най-кратък срок 
би трябвало да се ремонтира и да се приведе в безопасност всяка една от, 
всяко едно от спортните съоръжения в града ни, във всичките общински 
спортни площадки. Защото са дадени пари немалко. Знаем по какъв начин 
се строяха, знаем по какъв начин и се експлоатират в момента. Кога това 
нещо ще се случи да се обезопаси дейността на спортните обекти. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Къчев. Колега Костадинов, изказване?  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И още един въпрос към кмета, за който ме подсетиха сега от 

Звездица, тъй като преди месец и половина обсъждахме на комисия по 
образование ситуацията с броя на учениците, които се намират в две от 
селата във Варненска община, в които някога е имало училища, а вече няма. 
И в двете села има демографска регенерация, което означава, че съответно 
има доста деца. При една направена справка се оказа, че в Звездица броят на 
децата е над 100. В Казашко е доста по-малък, някъде от порядъка на 24-30 
деца бяха, не мога да си спомня. Въпросът обаче е следният. При направена 
от мен проверка на място се оказа, че има предвиден терен за разширяване 
на детската градина в Звездица, която е много малка и в момента не върши 
работа, тъй като децата са доста повече, което е прекрасно, че са доста 
повече. Оказа се, че има и терен, който е отпуснат за, даден е от 
Министерството на образованието – стара сграда, отново в центъра на 
селото, отново точно до църквата и до детската градина, на общината, 
общинска собственост е вече, на който може да бъде направено, съответно, 



разбира се, след необходимите действия – ново училище. Трябваше по 
принцип да имаме информация към края на септември какво се случва, 
защото тогава поставихме задача на общинската администрация да бъдем 
уведомени има ли въобще някакви действия в тази посока. Държа да науча 
от кмета сега има ли предприети някакви действия и въобще някой смята ли 
за нужно и необходимо да предприеме необходимото така, щото в едно село, 
в което има вече повече от 100 деца, да се направи така, че да има като 
минимум начално училище, за да не пътуват децата от първи до четвърти 
клас, или родителите им да ги разхождат, а защо не и основно училище, тъй 
като в съседното село Константиново основното училище традиционно от 
години насам си функционира с между 60-80 деца, в някои години се налага 
да се дофинансират паралелки, в други години – не, но така или иначе си 
функционира съвсем спокойно и свободно. Крайно време е да покажем, че 
можем и да строим нещо като училища, а не само да закриваме училища. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Няма повече заявки за изказвания. Г-н Портних, имате думата.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми дами и господа. Видно отново наближават избори. 
Тази година тя, кампанията, изобщо не е спирала и виждам колегите от 
„Възраждане“, че ползват трибуната активно в тази посока. Разбира се, вече 
повече от половин ден, нали, мина от работата на Съвета, пък всъщност в 
дневния ред има редица важни решения, които касаят всички, и се 
надявам…, затова ще се опитам да съм кратък, и ще се надявам работата на 
Съвета да продължи след политическите страсти в един конструктивен и 
градивен тон. В така улисването си част от въпросите, които се отправят от 
тази трибуна, те в действителност касаят дейността на Общинския съвет. 
Няма да влизам в тази тема в подробности, но ясно е разграничението и са 
ясни внушенията, които се правят, тъй или инак, дори в условията на 
безвремие в държавата, което наблюдаваме тука вече половин година, 
продължаваме активно да работим по всички основни приоритети, които 
сме си задали съвместно с вас при изготвянето на бюджета за тази година, 
така че продължаваме и с изграждането на образователна инфраструктура. 
Знаете, че се работи в момента безпрецедентно по над 15 обекта нови, 
визирам ясли, детски градини, училища, съответно подобряване на 
инфраструктурата по съществуващите такива. Съвсем наскоро ще е готова 
още една отремонтирана и разширена детска градина.  

Конкретно по темата със Западна промишлена зона, тъй като този 
въпрос е важен наистина и факт е, че там работят много хора и се развиват 
много бизнеси. Знаете, че в бюджета имаме заложни средства именно за 



улицата, за „Колю Фичето“, така че вървят процедури, както това касае и 
части от другите въпроси, т.е. отговор и на част от другите въпроси. Вървят 
процедури. Надявам се съвсем скоро да можем да започнем с реализирането 
на този проект, защото – да, така е, в Западна промишлена зона пътната 
инфраструктура е в много тежко състояние, на места липсва. Именно затова 
заедно с вас при изготвянето на бюджета включихме средства за 
подобряването на тази инфраструктура. Така че продължаваме работа. 
Отново апелирам към Съвета да работим конструктивно и максимално да 
ускоряваме и процесите, които касаят проектите, които предстои да 
реализираме. Сложна е ситуацията в държавата. Всички добре го виждаме. 
Тези избори, които се редуват през няколко месеца и липсата на постоянно 
правителство, естествено затрудняват във висока степен и администрацията 
в ред от проектите ни важни за града, но това, което касае нашата съвместна 
дейност и това което зависи от нас, ние продължаваме активно да работим 
по него, включително сега след края на летния сезон започваме отново с 
мащабните ни проекти за обновяване на инфраструктурата в различните 
микрорайони в града, в обхвата на целия град. Визирам малките улички, 
зоните за отдих, за спорт и така нататък. Така че благодаря ви и пожелавам 
конструктивна работа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Портних. Има …момент, момент, момент, 

момент, момент, момент. Момент казах. Казах малко един момент. Така, 
процедурата много добре я знаете по правилник. Нека си го спазваме. Ще 
дам думата за реплика. Само не искам да влизаме в диалогов режим. Имате 
думата, господин Ганев. Заповядайте.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Портних, всеки път забравяте, че ние сме политически орган, 

политически представители сме на партии. Тук не сме пенсионерски клуб 
или читалище да си говорим за културно-просветна дейност. Питанията към 
Вас са конкретни. Вие, с изключение на питането за Западна промишлена 
зона, който и там беше витиевато, но както и да е, да приемем, че нещо 
отговорихте, всичко друго беше да изтъквате какво смятате да правите и 
какво върви в момента за някаква детска градина. Бъркате нещата. Не съм…. 
Моля?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По някои от отговорите имате право да се изказвате. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Да. По моите въпроси не получих абсолютно нищо и по всички други 

въпроси, с изключение на един, не отговорихте абсолютно нищо. Пак 



припомням и питам защо се позволява на една политическа партия да 
използва общинска сграда, не помещение, което да преотдава и да печели 
на гърба на варненските данъкоплатци. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Ганев, отговори по правилник се предоставят в устна или в 

писмена форма. Право на отговарящия е да избере формата. Оттам нататък 
– толкова. Правилникът е такъв.  

Господин Костадинов, ако имате…към Вас нямаше отправен 
отговор, така че няма да дам възможност за изказване.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: Ами може да се изкажа… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами може да се изкажете някъде другаде. Преминаваме към точка 

четвърта от дневния ред.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: Имах конкретен въпрос, на който не получих никакъв 

отговор. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка….ще получите писмен отговор. Ще получите писмен отговор, 

г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не нарушавайте правилника. Напротив.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Напротив, нищо не нарушавам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама, момент, момент. Господин Костадинов. Не няма момент. Няма 

момент. Отнемам Ви думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: ….. /н.р./ 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Кой какво Ви е дал – не знам… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отнемам Ви думата. Отнемам Ви думата. Кой какво Ви е дал, не 

знам. Така. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Преминаваме 
към точка четвърта от дневния ред.  

 
Госпожо Боева, заемете мястото си да докладвате точките. Г-н 

Костадинов, правя Ви забележка отново. Нямате предоставена думата.  
 
От залата – /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, не от трибуната. Господин Костадинов, правя 

последно предупреждение.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: И какво от това? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ме принуждавайте да използвам крайни мерки, които сте ме 

упълномощили да прилагам с нашия правилник. Казах каквото имах да 
кажа. Много добре знаете. Юрист сте. Четете.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
От залата: Кажете го за протокола… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Госпожа Боева има думата. Право имате да си прочетете 

правилника. Колеги.  
 
От залата – /н.р./ 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама направихте изказване. Имахте право на питане. Прочетете си 

правилника. Ама няма да участваме в този панаир.  
Госпожо Боева, имате думата.  
Господин Атанасов, ако обичате да седнете на моето място за малко. 

Момент.  
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. 

  



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

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 
одитори за 2021 г. на: 

1.1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – 
Варна” ЕООД. 

1.2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна” ЕООД. 

1.3. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
1.4. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
1.5. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
1.6. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД. 
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 
1.8. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 
1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 
1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –

Варна” ЕООД. 
1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
1.12. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
1.13. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.14. „Обреди” ЕООД. 
1.15. „Пазари” ЕАД. 
1.16. „Градски транспорт” ЕАД. 
1.17. „Стадион Спартак“ ЕАД. 
1.18. „Жилфонд“ ЕООД. 
(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД.  
(3) – одобряване на застраховател на имуществото на Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. 
Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

(5) – допълнение на Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 



(6) – даване на съгласие за подписване на Анекс към договор с рег. № 
Д17001048ВН/10.07.2017 г. между Община Варна и Сдружение „Здраве, 
култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за учредяване на 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 
Соболч“ № 7А. 

(7) – даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на 
движими вещи и моторни превозни средства, собственост на „Жилфонд“ 
ЕООД, гр. Варна. 

(8) – вземане на решение за приемане на Наредба за условията и реда 
за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и 
контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за 
участието на Община Варна в общинските публични предприятия.  

(9) – предоставяне на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на изграден обект „Частично 
изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в 
СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни колектори 1 и 2, Етап II – Главни 
колектори 3 и 4“. 
 

Докл.: Юлияна Боева – Председател ПК „СС“ 
 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, госпожо Боева.  
 
Юлияна БОЕВА 
В точките по собственост: първа точка относно приемане на годишния 

финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., 
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на 
директори и контрольори за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на 
„Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” 
ЕООД. Комисията при разглеждане даде положително становище. 
Гласували 14 – „за“, „против“ и „въздържали се“ – 0.  

Едно по едно.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Балачев, заповядайте.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Във връзка с отчета, понеже няколко пъти днес се говори за това, че 

търговските дружества били в окаяно състояние и така нататък, е добре да 
сме наясно, че това са търговски дружества, това са ДКЦ-та, това са 
поликлиники….. и т.н. /н.р./ По принцип тяхната задача е чисто социална. 
Колеги, нека да направим разграничение между нещо, което трябва да прави 



пари в бюджета, и нещо, което трябва да прави профилактика, особено в 
това време, да лекува хората, да обръща тяхното внимание и така нататък. 
При тях ходят абсолютно всички хора, които са включително и неосигурени, 
което безспорно се отразява на това.  

Конкретно за ДКЦ „Света Клементина”. Отидох на място, за да се 
убедя, да видя защо всъщност балансът им, който години наред, а аз твърдя, 
че това са управители, които сме избрали още през далечната 2004 г. и са се 
утвърдили като такива, защо всъщност те тази година не са. И се оказа 
причината съвсем проста, което очевидно не се чете между редовете. Купена 
е техника, включително и за изследване на Ковид-вируса, която всъщност 
дава възможност на единственото наше ДКЦ, което да извършва тези 
изследвания, които знаете, че ги правят иначе частници и спечелиха една 
камара пари. Тоест, реинвестицията ние я приемаме, че е загуба. Това 
смятам, че е неправилен подход и не би следвало по този елементарен начин 
да твърдим дали едно или друго ДКЦ, специално за здравните заведения, 
било на печалба или на загуба. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на колегата Балачев. Други мнения и съображения? 

Професор Клисарова, заповядайте. Не работи. Елате тук, защото този 
(микрофон) не работи.  

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги. Искам да взема 

думата относно здравните заведения в община Варна и не само общинските, 
но и държавните заведения, които показаха изключителни воля, старание и 
отговорност при тази тежка епидемиологична обстановка. Няма как едно 
ДКЦ или една болница да търсим само едни резултати - кои са на печалба и 
кои не са на печалба. Здравето търговия ли е? И ако това е търговия, то 
тогава дайте да търсим печалбите. Колко хора погледнаха показателите, 
здравните показатели на общинските заведения, здравните общински 
заведения? Колко хора са преминали, колко са излекувани, колко са 
починали, каква профилактика са направили. Това е изключително важно и 
много сериозен въпрос, на който трябва задължително да обръщаме 
внимание. Затова ви призовавам да приемем отчетите на всички лечебни 
заведения в нашия град, в нашата община и да благодарим на колегите, 
които работят в тях. Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-жа Клисарова. Други мнения и съображения, колеги? 

Ще ви помоля да използвате системата, защото не винаги мога да ги видя. 
Не виждам. Г-жо Боева. 

 



Юлияна БОЕВА 
Процедурно сега ли?  
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, да. 
 
Юлияна БОЕВА 
Във връзка с направеното изказване от проф. Клисарова, както и мое 

мнение е, проектите за решения на всички ДКЦ-та и лечебни заведения да 
ги гласуваме анблок, след като ги прочета, нали, със становището на 
комисията. Правя процедурно предложение. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Само едно уточнение. Говорим само за ДКЦ-тата? 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, да. И лечебните заведения. 
 
Христо АТАНАСОВ 
И лечебните заведения. 
 
Юлияна БОЕВА 
До точка 1.11. 
 
Христо АТАНАСОВ 
За тях говорим анблок. Ако имате мнения и съображения, като в 

самата комисия трябва да уточним за едното, от които не освободихме от 
отговорност управителя. Ако искате може да го изкараме извън останалите 
като предложение. Така че мнения и съображения, колеги по…? Има ли 
някой?  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: Не разбрах аз,…извинявайте… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Всички анблок – само за лечебните заведения и ДКЦ-тата, без 

Тубдиспансера, защото там не освободихме от отговорност.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: Да, и аз това щях да кажа. 
 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Останалите да ги гласуваме анблок. Да, добре. Колеги, процедура по 

гласуване за така направеното процедурно предложение. Точно така. 
Останалите анблок.  

Колеги, времето за гласуване е увеличено, за да можете всички 
спокойно да гласувате. Разбрах, че имало оплаквания, че не е достатъчно, 
така че малко по-дълго е времето в момента за гласуване.  

 
Общи резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали 

се – 3; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Боева, може да изчетете всички. 
 
Юлияна БОЕВА 
Така. Следващата подточка относно приемане на годишния 

финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., 
освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на 
директори и контрольори за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на 
следните ДКЦ-та и лечебни заведения:   

„ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД. Гласували 
на комисия „за“ – 13, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.  

„ДКЦ 3 – Варна“ ЕООД. Собственост и стопанство даде 
положително становище. Гласували „за“ – 14, „против“ – 0, „въздържали се“ 
– 0.  

„ДКЦ 4 – Варна“ ЕООД. Гласували „за“ – 14, „против“ – 0, 
„въздържали се“ – 0.  

„ДКЦ V Варна - Света Екатерина“ ЕООД. Гласували „за“ – 14, 
„против“ – 0, „въздържали се“ – 0.  

„ДКЦ „Чайка” ЕООД. Гласували „за“ – 14, „против“ – 0, „въздържали 
се“ – 0.  

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. Гласували „за“ – 
14, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.  

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. „За“ – 14, „против“ – 
0, „въздържали се“ – 0.  

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД. „За“ – 14, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.  

„Дентален център І Варна” ЕООД. „За“ – 13, „против“ – 0, 
„въздържали се“ – 1.  

Така. Оставихме Пневмото отделно.  
 



Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги, по така прочетените в точката 

дружества? Г-н Златев, заповядайте.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ  
Г-н председателстващ, вчера посетих ДКЦ-то в „Аспарухово“. Една 

единствена забележка имам. В ДКЦ-то в момента се дава под наем 
помещение, в което ще бъде настанена конкурентна фирма за 
пробонабиране – „Лина“. Извинявам се, че съобщавам името, но така или 
иначе в договора е вписано, което за мен е неправилно, тъй като 
компрометираме дейността на нашата лаборатория в същия център, въпреки 
че се заявява, че няма да има… дейността ще бъде различна. Да, но в 
договора, който прочетох, няма така описано да не се съвместяват същите 
дейности и в частната фирма. Тоест, в наше лечебно заведение, в нашето 
ДКЦ, поставяме частна фирма, която е конкурентна в доста голяма част на 
нашата лаборатория, което за мен е неправилно. Искам да го изразя, а от там 
нататък вие да вземете решение всички колеги какво да правим в този 
случай. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на колегата Златев. Д-р Цветков, искате ли да вземете 

отношение по коментара? Заповядайте. Повдигна се въпросът. Тук е д-р 
Цветков. Ако може да го затворим, защото по този начин, нали аз разбрах, 
че за гласуването имаше някаква… 

 
Людмил ЦВЕТКОВ 
Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми дами и господа 

общински съветници. Има такъв договор след конкурс, като там ще се 
извършват всички изследвания, които нашата лаборатория не може да 
направи плюс микробиология, паразитология и вирусология. Имаме 
договор от около три години с „Лина“ след отказ на другите, с много по-
ниски цени. Освен това ще наемат и нашите лаборантки, с което ще намалят 
товара за ДКЦ-то върху фонд работна заплата. Няма никакъв проблем. Те 
си имат два центъра, в които се вземат вече стандартните изследвания, които 
се намират доста близко до ДКЦ-то, в луксозни и хубави помещения. Там 
работят и супер специализирани дейности, PCR-и и т. н.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Благодаря, д-р Цветков. Благодаря. Няма отношение, но все 

пак тук беше д-р Цветков, хубаво беше да се уточни.  
Така, колеги, процедура по гласуване. А, има заявка. Добре. 

Процедура по гласуване. колеги, има някакъв проблем със системата, ще 
изчакаме момент.  



Колеги, резултатите обявявам: 30 – „за“, 0 – „против“, 7 – 
„въздържали се“, „негласували“ – 14. Предложението се приема. Има ли 
някой, който не е успял да гласува? Един момент.  

 
Генадий АТАНАСОВ 
От залата: Не съм сигурен дали е отразен вотът ми… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Един момент. 
За протокола: Генадий Атанасов – „за“, Рюян Ризов – „за“, Даниел 

Николов – „за“, Щериана Иванова – „за“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Ризов, излизате „за“ в системата.  
 
Рюян РИЗОВ 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да пуснем ли още едно гласуване? Колеги, ще прегласуваме наново. 

За протокола е важно. Съжалявам. Ще пробваме още един път и вече оттам 
нататък, ако трябва…  

 
Генадий АТАНАСОВ 
От залата: Правя процедурно предложение за прегласуване. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ами, правите ли го това? Трябва да го запишем за протокола. Давай.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, правя процедура за ръчно прегласуване на точката. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не ръчно. Поименно.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Поименно. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Поименно, поименно. Защото няма толкова сътрудници, за 

да тръгнат да преброяват гласовете.  



Колеги, подлагам на гласуване, тъй като за момента имахме проблем 
със системата, по правилник сме, че когато има проблем със системата, 
може да гласуваме и по този начин – поименно гласуване.  

 
Резултати от поименно явно гласуване:   за – 34; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка, която е извън анблока, относно… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Момент. Момент. Ние гласувахме процедурното в момента 

предложение на г-н Генадий Атанасов. Така че сега вече ще гласуваме по 
същество. Системата заработи ли, или да чета наново? Добре. Чета наново 
засега. Сега беше процедурата гласувахме, сега гласуваме по същество. 
Съжалявам, така беше предложението. Извинявам се, може ли малко по-
високо, защото не се чува.  

 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

626-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2020 г. 

626-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично – 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

626-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД за 2021 г. 

 



 
627-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Диагностично – консултативен център Свети Иван 
Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2020 г. 

627-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на „Диагностично 
– консултативен център Свети Иван Рилски –Аспарухово – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

627-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично – 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” 
ЕООД за 2021 г. 
 

 
628-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ 
ЕООД, ЕИК 813154554, за 2020 г. 

628-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

628-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ 
ЕООД за 2021 г. 

 
 



629-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ 
ЕООД, ЕИК 813116984, за 2020 г. 

629-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично-
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

629-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н., за периода 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

629-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ 
ЕООД за 2021 г. 

 
 
630-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, за 2020 г. 

630-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност доц. д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

630-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 



„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД за 2021 г. 

 
 
631-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД, 
ЕИК 103514755, за 2020 г. 

631-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично – 
консултативен център „Чайка” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

631-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от 01.01.2020 
г. до 31.12.2020 г. 

631-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център „Чайка” 
ЕООД за 2021 г. 

 
 
632-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, 
ЕИК 000090154, за 2020 г. 

632-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 



заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

632-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Радева – регистриран 
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д–р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2021 г. 

 
 
 
633-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Специализирана болница по акушерство и гинекология 
за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090065, за 2020 г. 

633-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

633-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м.н. за периода от 01.01.2020 
г. до 31.12.2020 г. 

633-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна дава съгласие с 
неразпределената печалба от минали години в размер на 626 422,72 лева и 
реализираната печалба за 2020 година в размер на 48 264,03 лева да бъдат 
покрити загуби от минали години. 

633-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 



„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2021 г. 

 
 
634-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2020 г. 

634-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

634-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2021 
г. 

 
635-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 000090186, за 
2020 г. 

635-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

635-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – Николай 
Иванов Петков за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

635-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев, 



управител на „Приморска одиторска компания“ ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2021 г. 

 
Резултати от поименно явно гласуване:   за – 34; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 10, предложенията се приемат. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Сега остана отделно… 
 
Юлияна БОЕВА 
Извън анблока. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, само че да го изчетем точно, да. 
 
Юлияна БОЕВА 
Разбира се. Тъй като на комисия поотделно приемахме трите отделни 

подточки, така ще ги изчета и сега.  
Относно „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. На съответните основания 
Общински съвет – Варна одобрява годишен финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор и годишен доклад за дейността на специализираната 
болница за 2020 г., като тук гласувалите са „за“ – 13, „против“ – 0, 
„въздържали се“ – 0. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Така, колеги, подлагам на гласуване решението. Системата заработи. 

Надявам се…. 
 
Юлияна БОЕВА 
Това е относно отчета. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. Относно отчета.  
 
Юлияна БОЕВА 
Пневмото.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Тубдиспансера… Да.  
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Не, не. Само в частта за отчета, колеги. В протокола това ще се 

запише, не се безпокойте.  
За протокола: Николай Евтимов – „за“, Венцислав Сивов – „за“. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

636-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, за 
2020 г. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:   за – 34; против – 1; въздържали се – 9; отсъстващи – 9, 
предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: Може ли да мине списъкът да видим кой вот е отчетен… 

Нещо има проблем със системата. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ето го, да. Ето го, да, да. Ето го. „Против“ сте гласувал, колега 

Балачев. Колегата Атанасов – „въздържал се“. Извинявам се от името на 
дамите. Просто са пуснали от предходното гласуване резултата. Резултата 
само. Госпожо,… това е последното гласуване, което току-що проведохме. 

Госпожо Боева, имате думата.  
 
Юлияна БОЕВА 
Така. Следваща подточка, на съответните основания Общински 

съвет – Варна освобождава от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев 
– управител на Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2020 до 
31.12.2020 г. Тук гласуването – „за“ – 2, „против“ – 9, „въздържали се“ – 3.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Професор Клисарова, заповядайте.  
 
 



Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз разбирам, така, 

„против“ гласуването в комисия „Собственост и стопанство“, защото 
показателите на Тубдиспансера са наистина много лоши. И наистина е наша 
отговорност да… винаги да отговорим така, че да могат да се случат нещата 
в нашия Тубдиспансер. Той е на държавна издръжка реално погледнато. 
Тази държавна издръжка е абсолютно недостатъчна, не само за нашия 
Тубдиспансер, а и на национално ниво, но като имаме предвид липсата на 
кадри –- няма пулмолози там, липсата на специализирана апаратура – няма 
такава там. И ние трябва да вземем решение не да не освобождаваме от 
отговорност директора му, защото искам да ви кажа, че и трудно ще 
намерим директор на Тубдиспансера при сега създалите се обстоятелства и 
условия за лечение на туберкулозата. И решението, което трябва да вземем, 
е не да не освобождаваме директора от отговорност, а решението, което 
трябва да вземем, е как да преструктурираме тази сграда. Не само сграда, 
тази функция на нашето здравеопазване, щото нашето предложение, което 
вече от година и половина обсъждаме и с администрацията, няма го г-н 
Базитов, да се направи една нова инфекциозна болница с помощта на 
държавата и на Министерството на здравеопазването, където един етаж от 
тази болница ще бъде за туберкулозно болни, 20-25 легла по разчети са 
абсолютно достатъчни. Това изключително ще намали разходите на самия 
Тубдиспансер, той няма и, както се казва, да съществува като самостоятелна 
структурна единица и няма да е непрекъснато на загуба. Затова аз не виждам 
вината в управителя, който ходи и до София, който иска и увеличихме и 
субсидията за един пациент, а по-скоро трябва да се направят структурни 
промени и да ги обсъдим заедно и да ги предложим на Министерството на 
здравеопазването. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на проф. Клисарова. Колега Ганев, имате думата. След 

това колегата Евтимов.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Напълно подкрепям проф. Клисарова. Нещо повече. Тази тема освен 

при приемане на тези отчети, които редовно чувам мнения как не трябва да 
се приемат и по комисии, по най-различни комисии, ние от „Възраждане“ 
на няколко пъти този въпрос го повдигаме, защото една част от вас са 
ходили, виждали са за какво става дума, но голяма част от вас нямат 
представа, че въпросният Тубдиспансер е разделен на две. В едната сграда 
е метадонова програма, която така и не се премести от там. Страда цял един 
квартал от това нещо. Страдат и хората, които ходят на изследвания в 
същата сграда. Има сблъсъци, има проблеми остри и наистина община 
Варна с половин милиард бюджет, с нови 80 милиона кредити само за тази 



година, изтеглени и предстоящи да се изтеглят, трябва да намерим трайно 
решение. При положение че втора година вече изпадаме в ситуация, в която 
се затваря цялата държава, град като Варна да няма инфекциозна болница е 
срам, и аз мисля, че роля на администрацията е именно да направи нужните 
проекти, нужната документация и да задвижи цялата процедура с 
правителството, което и да е то. Нека не забравяме, че община Варна не се 
управлява от половин година от ГЕРБ. Напротив, 12 години управлява ГЕРБ 
България. Беше нормално и управляването на общината да задвижи този 
процес. Нормално е да имаме инфекциозна болница. Нормално е там да се 
вкара и Тубдиспансерът. И нещо важно, което се е коментирало последните 
две години поне няколко пъти. Кой ще е директор, ако не е този човек в 
момента? Няма кой. Ако мислите, тук и администрацията са го заявявали – 
конкурси и няма кой. Ако има с кой да го сменим, добре, да го изберем. По-
добър мениджър, съгласен съм, нямам нищо против. Директора не съм го 
виждал нито веднъж. Говорил съм с него веднъж по телефона. На място 
ходих и се виждах с други служители на Тубдиспансера. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Ганев. Колега Евтимов, имате думата. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа колеги, проф. Клисарова 

е абсолютно права. Първо, трябва наистина да свалим шапка на проф. 
Ганчев. Той, когато аз учех, беше вече така възрастен, хабилитиран 
преподавател и обаче въпреки всичко той продължава да ходи в тази 
болница. Освен това персоналът, мисля, че много рядко получава заплати и 
въпреки всичко пак ходят  медицинските сестри. Разбира се, че ние трябва 
да направим нарочно заседание. Ние имаме инфекциозна болница. 
Туберкулозата е инфекциозно заболяване, но тъй като се развива 
медицината през последните десетилетия, тя и затова е почти натисната, 
въпреки че в момента отново има възобновяване и много нови случаи. Да не 
забравяме, че днес имаме нов рекорд – 147 починали точно от белодробните 
усложнения на коронавируса. Днес отново имаме рекорд по смъртност. Така 
че тази мощна община и вие тук, толкова умни хора - наистина трябва да 
вземем някакво решение и да направим тази сграда да работи и особено в 
този момент, когато наистина е много тежка ситуацията с белодробните 
специалисти. Никой не иска. Вярвайте ми. Ние сме преподаватели тук в 
Медицинския университет. Никой не иска анестезиология да специализира, 
където са основните дихателни проблеми, и затова апаратите стоят празни. 
Тоест, има апарати, ама няма кой да ги обслужва. И никой пък не иска 
въобще да се занимава със специалността белодробни болести и фтизиатрия, 
както беше едно време. Едно време такава беше – белодробни болести и 
фтизиатрия. Наистина трябва да направим всичко възможно тези колеги да 



получават, макар и минимални, средства и да направим възможно, така че и 
десетте сестри, които са останали там, поне да продължават да стоят и да 
получават някакви възнаграждения, които са мизерни. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на доц. Евтимов. Колега Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, вече години наред 

дъвчим този въпрос и никой никога не е казвал нищо срещу 
професионализма на този човек. Не си спомням някой да е говорил за това. 
В специалността, в която той е специалист. Така. И с това приключваме. 
Всеки един от вас, които говорихте, може да стане и да каже – от сега 
предлагаме, има недостиг, примерно, хипотетично 350 хиляди всяка година. 
Направете, колеги, предложение, мотивирано, и кажете да го залагаме в 
бюджета всяка година това нещо и така няма да си коментираме постоянно 
недофинансирането на това лечебно заведение. Но го направете от вас 
предложение, мотивирано и  да бъде заложено. Има други общини, които 
имат такава практика, имат такива договори. Направете го. А тук личността 
на този човек никой не я коментира. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, уважаеми колеги. И предната година гласувах 

„против“ и сега ще гласувам „против“. И както каза преждеговорещият 
преди мен, колегата Атанасов, тук не става дума доколко управителят на 
това търговско дружество е специалист, професор и най-вероятно е 
изключително добър лекар в своята професия. Тук говорим за човек, на 
който ние с решение отпреди години сме го направили управител на 
търговско дружество, и там всъщност, и това нещо ще ни трябва и оттук 
нататък, след като гласувахме наредбата за конкурсите – ние трябва да 
преценяваме при определени дейности не дали е тесен специалист в своята 
работа, а дали действително е мениджър. Дали може да направи така, че от 
едно предприятие, от една болница, едно търговско дружество, защото 
такава е схемата, за съжаление, нещо, което аз не съм съгласен, въобще 
лечебните заведения…. Ние трябва да търсим този човек, който ще може да 
направи така, че да намали загубите, да увеличи приходите и да направи 
търговското дружество действително, ако не на печалба, както казах, то 
поне да гравитира някъде около нулата. Иначе замитаме боклука под 
килима. Това става години наред, не само в този Общински съвет. И 
предходният Общински съвет, и по-предходният Общински съвет – това 



става една традиция. И, както казва моята секретарка в комисията по 
финанси, ние на всеки два месеца и половина получаваме прошение от 
въпросния управител било то за ток, било за едно, било за друго. Знаете, тук 
имаше и протестиращи хора от работниците. Не се знае дали са необходими 
пет човека в управата на това търговско дружество. Има нужда от сериозна 
промяна. Ние няма да постигнем тази промяна, ако продължаваме да го 
освобождаваме от отговорност. Пак казвам, нищо лично срещу човека, 
професора, специалиста и тъй нататък. Имам против начина, по който тази 
болница се менажира. Да, тя е на две места. Но съгласете се, че ние не може 
всяка година от данъците на нашите съграждани да отделяме пари, за да 
подкрепяме нещо, което според мен би могло да се оправи. Да, аз 
предпочитам да подкрепя на Костадинов предложението за създаване на 
ново училище, не между Казашко и Звездица, а между Константиново и 
Звездица, защото Казашко е на другия край на Варненското езеро, но това 
нещо има бъдеще. Това нещо е полезна инвестиция. Но да субсидираме 
непрекъснато едно търговско дружество, което можем да вземем радикални 
мерки и да се оправим…. Защото, както беше споменал на една от 
комисиите председателят – тарифата е вдигната и въпреки това подобрение 
няма. Така ли е, г-н председател? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Драстично. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Защото държавата вдигна мизата, но това не се отрази. Ние 

продължаваме на всеки три месеца да отпускаме някакви средства. Казвам 
го като човек, при който идват тези прошения, и аз не смятам, че ние трябва 
да заделяме данъци от неща, от които бихме могли да направим по-
подробно. Това нещо ще го сложим на дискусия, ако трябва ще търся нов 
начин. Значи, твърдението, че ако не е той, други не може да има, аз смятам, 
че не е вярно. Затова аз гласувах „против“ и ще гласувам „против“, за да 
може действително радикално да намерим решенията за това търговско 
дружество и то, ако има нужда от някакви субсидии, те да са в минимален 
размер. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Балачев. Само за уточнение ще кажа, че 

повишението е от тази година, а в момента гледаме отчета за предходната и 
то няма как да го видим в предходния отчет. Бихме го гледали евентуално 
през 22-ра, когато гледаме отчета за 21-ва. Тогава ще преценим доколко има 
отражение това повишение на стойността на леглоден, мисля. че беше.  

Така. Други колеги? Няма заявки за изказване от колеги.  
 



 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: … Аз не съм колега, но… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз първо трябва да видя кои колеги са подали заявка, след това да 

дам думата на гостите в залата. Заповядайте.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря Ви. Адвокат Мария Димитрова, за протокола. Считам, че 

колегата Балачев си противоречи, тъй като започна предното си изказване с 
това, че не може... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Тук няма да цитирате общински съветници. Имате думата по 

същество за болницата, ако имате нещо да кажете. Само веднъж правя 
забележка, след което отнемам думата. Дали кой си противоречи, кой не си 
противоречи… На Вас сме Ви дали думата да се изкажете за лечебното 
заведение. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
…говоря за болницата. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Правилно тук в залата се каза, че сме вече втора година в тъй 

наречената пандемия. Пандемията е точно на белодробни болести. Не може 
болниците да са търговски дружества. Но, когато тя е превърната в такова, 
не може да се очаква, че хората, които са болни от туберкулоза или 
наркозависими, ще изкарат отнякъде пари, за да си платят лукса за лечение. 
Така че, г-н председател, господа общински съветници, господа от 
администрацията, считам, че това трябва да е изключително социална 
функция и общината да може да си позволи тези разходи, тъй като след 
малко ще гледаме тук точки за разни луксозни осветления, за църкви и какво 
ли не. За теменужки се даваха пари. Считам, че здравето на хората трябва да 
е на първо място и освен това, специално за тази болница, особено тази, 
която е изнесена извън Варна, на брега на езерото, считам, че тя трябва да 
бъде развита. Тя е точно там сред природата, за да може хората да бъдат 
лекувани. Ходила съм в тази болница преди 20 години. Уверявам ви, още 
тогава положението беше трагично. Моля ви, господа общински съветници, 
вземете мерки не само сега, като подкрепите директора на тази болница, но 



и направете всичко възможно, за да може гражданите на Варна да имат една 
белодробна болница, която съответства на нашите норми на един 
черноморски град. Това нещо би следвало да можем да си го позволим. 
Всички останали луксове можем, включително и отпред дето тези стъпала в 
момента се сменят… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Много се отклонявате от темата. Благодаря за 

изказването.  
Така. Няма други заявки за изказвания, колеги. Преминаваме към 

гласуване по така изчетеното предложение за решение от председателя на 
комисията. Режим на гласуване.  

Някой колега да не е успял да гласува през устройството? Пуснете 
таблицата, да мога да подавам сигнали. Моля за резултата. Д-р Станев, не 
сте участвал в гласуването?  

За протокола: Антоанета Цветкова – „за“, Светлан Златев – „за“, 
Николай Евтимов – „за“, Янко Станев – „въздържал се“. 

Моля за резултата. 
 

Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т   З А  Р Е Ш Е Н И Е: 

636-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. 
до 31.12.2020 г. 

Решението не се приема. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 22; против – 3; въздържали се – 19; отсъстващи – 7, 
предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Продължаваме. Г-жо Боева, имате думата. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да. Следваща подточка – на съответните основания Общински съвет 

– Варна избира Петя Данчева Железарска, регистриран одитор, за 
извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница за активно 



лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2021 г. 
Гласували в комисията – „за“ – 13, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Не виждам заявки. Режим на гласуване.  
Така. Пуснете резултата да видим. Колега Балачев? А, той не е тук. 

Людмила Колева не е участвала в гласуването. Какъв е вотът Ви? „За“. Така. 
Резултата да ми подадете. 

За протокола: Людмила Колева – „за“. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
636-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2021 г. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 36; против – 0; въздържали се – 8; отсъстващи – 7, 
предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, заповядайте.  
 
Юлияна БОЕВА 
Така. Следваща точка относно приемане на годишния финансов 

отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Дворец на културата и спорта” 
ЕАД, на което постоянна комисия „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. Гласували „за“ – 11, „против“ – 0, „въздържали се“ 
– 4. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Колега Атанасов.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, не можах да взема в 

началото думата по отношение на търговските дружества, изключая ДКЦ-



тата и лечебните заведения, тоест като цяло. Във времето много от тези 
дружества, които са като еднолична собственост на общината, бяха в 
ликвидация, а други дори не са разглеждани в комисията. Искам да обърна 
внимание на този факт и ще помоля на следващото заседание да ни бъде 
предоставен подробен доклад по отношение на тези дружества. Става 
въпрос за „Дезинфекционна станция – Варна“, „КОТ– Варна“, „Централен 
универсален магазин“ ЕАД, „Жилфонд“ ЕООД, макар че тук имаше някакъв 
отчет, който ни беше дал, „Индустриално-технологичен парк - Варна“ ЕАД. 
Какво става там? Нямаме никаква информация. „Амбулатория – групова 
практика за специализирана медицинска помощ“, „Център за психологично 
здраве – Варна“ ЕООД. Така. „Дворец на културата и спорта“, който сега 
гледаме. Там има въпроси, които в момента няма да ги коментирам, защото 
дискусията ще стане дълга и мисля, че в момента не е мястото. Но всичките 
тези дружества те трябва да бъдат разгледани, за да се види какво е 
състоянието им. Дали в един момент няма да се окаже, че съдът може да ги 
закрие някои от тях. Искам това нещо да стане, ведно с точките, които 
предния път на комисията, която беше инициирана от група от общински 
съветници, ставаше въпрос за собственост, трябва да бъдат разгледани и то 
в спешност. Защото години наред, специално за „Ефкон – Варна“, по-късно 
„КОТ – Варна“, водихме преговори с австрийската страна и във времето, 
благодарение на всички нас, постигнахме един резултат, който 
първоначално някои от вас си спомнят, други не, беше предложение за 
милион и 600 хиляди Община Варна да даде за закупуването, тоест за 
изкупуването на акциите. След няколко години преговори в крайна сметка 
ги изкупихме за 2 600 лева. Сега какво оттук нататък се случва, трябва да 
бъдат наистина предприети спешни мерки и тези дружества, които са в 
ликвидация да бъдат... да бъде тя завършена, а тези, които имат, разбира се, 
както и „Жилфонд“ и имоти вътре в самите дружества, много ясно да бъдат 
изкарани, да се разгледат и да се види дали има нужда и от кои има нужда 
от тях да бъдат продадени, а други като технологичния център да се каже 
какво става с тях. Така че, моля, наистина на следващото заседание, за което 
говорихме, че в рамките на до месец ще се състои, това да бъде изкарано 
като информация. Благодаря ви. 

 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Напълно споделям казаното от колегата Атанасов, 

въпреки че е извън темата, но е важно и би било добре да получим 
информация. Така. Други заявки няма за изказване. А, г-н Иванов, има ли 
проблем с таблета само да питам първо със системата? Не сте направили 
през електронната, разбрах. 

 
 



Иван ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на проведената 

комисия по собственост стана видно, че общинските дружества, дали 
вследствие само на Ковид кризата, или на други фактори, не са във 
финансова кондиция. Пролича необходимостта от анализ на дейността и 
начина на управление на тези общински компании с оглед скромните им 
финансови резултати и от предходната година, които те отчетоха. Става 
въпрос за 2019 г. Очертава се ясно тенденцията за намаляване на печалбата 
или липса на такава и то за 2019 г., ако се сравни в година, в която имаме да 
се каже благоприятна за България икономика среда, преди да настъпи Ковид 
кризата.  

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Иван ИВАНОВ 
Сигурно. Пристъпвайки към разглеждане на данните от отчетите на 

общинските дружества, които са достъпни от Търговския регистър, ясно се 
вижда, че през последните 10 години имаме дружества, в които печалбата е 
намаляла десетократно, въпреки икономическите процеси, а някои от 
дружествата реално са декапитализирани. Считам, че следва да обърнем 
внимание като съветници и на факта, че общински дружества, които са 
единствени и безалтернативни оператори на дейности на територията на 
общината, декларират слаби икономически резултати или са губещи. Заради 
това ще апелирам към мениджърите на общинските дружества, които ще 
презентират отчетите си, ако може да ни предоставят информация, за да 
формираме реално и мнение какви са били финансовите резултати с по една 
цифра горе-долу за годините, в които те ги менажират. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Това нещо, може би го направихме на комисия 

изслушването от страна на мениджърите, иначе въпросът е резонен, 
принципно няма пречка ще го поискаме писмено да Ви бъде предоставена 
такава информация, защото най-вероятно и за последните 10 години не 
разполагат в момента с цифрите хората.  

Така. Други заявки няма за изказване. Преминаваме към гласуване 
на така изчетения проект за решение. Колега Атанасов? Не участва Генадий 
Атанасов в гласуването. Професор Клисарова? А, тя отсъства от залата. 
Колега Сивов, как гласувате – „за“. Колегата Атанасов не участва в 
гласуването. Колегата Даниел Николов –  „за“. Доцент Евтимов – „за“ 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Даниел Николов – „за“, 
Николай Евтимов – „за“ 

 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

637-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 
2020 г. 

637-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Минко Нейков Христов и Силвия Георгиева Иванова от 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. и Генадий Христов Атанасов за периода от 01.01.2020 г. до 
30.04.2020 г. 

637-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Одиторско дружество „Актив” ООД, 
за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и спорта” 
ЕАД за 2021 г. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 32; против – 0; въздържали се – 10; отсъстващи – 9, 
предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, моля да продължите.  

 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно приемане на годишния финансов отчет, 

баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Ученическо и столово 
хранене” ЕАД, като гласуването в комисията протече, както следва: „за“ - 8; 
„против“ – 0; „въздържали се“ – 8. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Не виждам заявки за изказвания. Режим на 

гласуване. Има ли някой, който не е успял да гласува, колеги? 
 

 



Общински съвет – Варна гласува следните  

П Р О Е К Т И   З А  Р Е Ш Е Н И Я: 

638-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2020 г.  

Решението не се приема. 
 
638-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в състав: 
Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Решението не се приема. 
 
638-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо 
и столово хранене” ЕАД за 2021 г. 

Решението не се приема. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: за 

– 19; против – 5; въздържали се – 19, отсъстващи – 8, предложението не се 
приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно приемане на годишния финансов отчет, 

баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Обреди” ЕООД. Комисията 
след проведени дебати гласува: „за“ – 8; „против“ – 0; „въздържали се“ – 8. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата.  



От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Искате думата? Ами не ми излиза, добре заповядайте, да. 
 
Янко СТАНЕВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, понеже творчески се 

подхожда тук и нещата са…., искам веднага да кажа на колегата от 
Българската социалистическа партия или коалиция, как се казвате, че по-
несериозно изказване от тази класическа партия по икономически проблеми 
на общинската икономика във Варна в последните 32 години, не съм чувал. 
Напълно съм наясно…, г-н Златев това не е кавъри на кабелна телевизия. 
Това е икономика с хоризонтални и вертикални зависимости, които се 
формират много трудно, много трудно се управляват и заради това изисква 
висока степен на познание и култура. Сега, ясно ми е, че всеки тук е решил 
какво ще прави. Но трябва да кажа няколко неща в интерес на истината. 
Виждам едно несериозно отношение към резултатите. Представяте ли си, 
отхвърлихте без никакви аргументи отчета, т.е. дейността на „Ученическо и 
столово хранене”. Защо? Някъде някой се събрал на тъмничко и решил. И 
ако това няма да причини вреда на „Ученическо и столово хранене”, тъй 
като това е дейност, свързана с Общината, с общинския бюджет, с 
общинските училища, детски градини, ясли, аз съм длъжен да кажа преди 
това, че „Ученическо и столово хранене” работи също в пазарна среда. И 
тъй като знам какъв ще бъде резултатът от това гласуване, а не мога да си 
позволя да гласувам срещу която и да е общинска фирма, ако няма 
основания, нека да Ви кажа: на комисията бях поразен, че без нито един 
аргумент бяха отхвърлени или наравно гласувани, какво беше там - 
„Ученическо и столово хранене” и „Обреди“. „Обреди“ съществува, тъй 
като сега се гледа точката „Обреди“, съществува и е единствената общинска 
фирма в изцяло пазарна среда. И атаките срещу „Обреди“ могат да бъдат 
свързани единствено с корупционните практики на конкурентите на 
„Обреди“, които са ужасяващи – и по болници, и по другите системи. За тези 
неща има достатъчно сигнали, включително американски агенти от ФБР 
идваха във Варна да търсят един труп. Не, на ала-бала приказки от тази 
трибуна, ами реално, от една застрахователна измама. И аз се учудвам, че 
натискът вместо да е към сектора от фирми, разбира се, и в частните… в 
частния сектор има сериозни хора, които не се занимават с корупция. Но тук 
от трибуната се използва за политическа пропаганда и популизъм и 
общинските фирми страдат. Дори „Спортна зала“, която гласувахме преди 
малко. И всъщност какво се получава - че Общината, Общинският съвет, 
като собственик, вместо да разисква проблематиката, ако има проблеми 
такива сериозни по дадена тема, по дадена фирма, да ги разисква сериозно 
и да вземе сериозната позиция какво ще направи и по отношение на 



нормативната уредба, и по отношение на разследващите органи и другите 
неща, за да не се получават голи приказки „Крадецът вика: Дръжте крадеца“ 
или „Детската градина…..“, не знам какво - това са несериозни приказки и 
пропаганда. Нито един факт няма, нито един факт и няма и да има. Защото 
истина е много по-различна от това, което се говори пропагандно. Аз също 
мога да говоря пропагандно и съм го правил, но в момента се разглеждат 
икономически казуси. Така че общинската икономика като цяло във Варна 
страда само от един недостиг и това е недостиг на протекция от страна на 
Общинския съвет, на общинската икономика в цялата й цялост. И не става 
въпрос само за една фирма. Тука много рядко се съгласявам, но с г-н 
Атанасов преди малко ще се съглася – да, няма как дори да протекционираш 
или да накажеш някаква фирма, ако не си я разгледал. Ама, на кого е 
инициативата? Аз не съм чувал някой от Вас да внесе, освен онези клишета, 
които бяха внесени преди малко – клишета. Ами, ако аз сега Ви кажа 
резултатите на общинските фирми, защото ги помня от последните 10 
години? Г-н Балабанов, ще ми дадете ли възможност да кажа резултатите за 
последните 10 години на три фирми? Е, какво ще стане? Вие не може да ги 
проверите в момента? Аз ли ще Ви манипулирам, или ще трябва да седнем 
да ги гледаме внимателно, ако има претенции, и тези претенции да доведат 
до изменения. Ако говорим конкретно за фирма „Обреди“ - какво ще 
направим по отношение на корупционната среда, която не е конкурентна, а 
корупционната среда, в която се развива общинското дружество? Какво ще 
направим, когато не сме дали земя, на която да се извършват погребения, и 
в общинската фирма са принудени да погребват за известна погребална 
дейност със затворници, защото няма желаещи за гробари. Какво ще 
направим, ако приемем, че в общинската фирма, общинското дружество има 
достатъчно натрупани проблеми от нерешения тука? Че 7-8 решения 
вземахме Общинският съвет само, за да намерим земя за извършването на 
погребенията. Може да седнете спокойно, ще говоря точно толкова, колкото 
говорихте Вие общо тримата. И, ако прескоча „Обреди“ и мина на „Градски 
транспорт“ - по същия начин мога да говоря и за това какво точно искаме от 
„Градски транспорт“, защото и той работи в основата на социалната 
дейност, за която говорихте Вие. Но тука става въпрос за конкурентната 
среда.  

И накрая, искам да кажа нещо важно. Знам, че сега ще има канонада и 
това ми харесва, само че знам и че решенията са предопределени. Но силно 
се надявам, силно се надявам, че тази степен на договореност, която 
съществува с формулата „смигате на някой“ - на кмета ли намигате, на 
заместник-кмета ли, на мене ли, на кого, дето намигате - няма да мине този 
номер. Няма да Ви минат политическите номера. Съжалявам, че има хора, 
които не правят номера в тази посока, от така наречените нови задкулисни 
управляващи. Национализъм в този град не е вървял. Циганите няма да се 
правят на сапун в този град. Турците няма да се гонят, евреите и арменците 



няма да се гонят. В този град не е виреело нищо, което е стандартно за 
устройването на града като помощ. И Вие, които сте голи националисти и в 
които документално има Вашите изказвания, никога няма да хване декиш 
това. Не между нас тука, тука може да се караме, между народа варненския. 
Така че по същия начин във футболните агитки има много различна култура. 
Обаче, в тази агитка, в тези агитки съществуват две неща, които трябва да 
съществуват тука във Вас - първото е страх от Бога, страх от Бога, а второто 
е уважение към смъртта, към мъртвите. Вие не сте се запитали в себе си 
какво точно правите, по начина, по който реагирате за различните неща. 
Замислете се. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Реплика на колегата Атанасов, след това колегата Ганев. 
Вие реплика ли, колега, или изказване? Реплика.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, винаги съм казвал, че 

който има данни и обстоятелства за някакво престъпление, трябва да се 
обърне към компетентните органи, да ги сезира и да предостави всички 
необходими данни, за да бъдат разследвани такива, ако има и са установени. 
Така, аз само ще се обърна, без да чета вътре данни, можех да започна да 
чета, но ще отнеме доста време, само една част от доклада на одитора, 
говорим за „Ученическо и столово хранене“, така. „Съществена 
несигурност, свързана с положението с действащо предприятие“. Без да 
модифицирам нашето мнение, обръщам внимание на оповестеното в т. 2.1. 
от приложението към финансовия отчет, свързано с приложимостта на 
принципа за действащото предприятие – натрупаните и непокрити загуби в 
периода на годината са в размер на 328 000 лева. За текущата година 
размерът на реализираните загуби е 504 000 лева. Стойността на собствения 
капитал на дружеството към 31.12.2020 г. е под размера на регистрирания 
капитал, въпреки направените увеличения през годината“. Благодаря за 
вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само направете уточнение, че това не касае „Обреди“, Вие четете 

„Ученическо и столово хранене“.  
От залата: …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, реплика.  
 
От залата: …. /н.р./ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да дам възможност на колегата за реплика, защото може би ще 

искате две дуплики после, да Ви дам една възможност за двете, да. След това 
колегата Балачев, след д-р Станев. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Има някакво парцалче тука, някой си го е забравил и не знам на кой е. 
 
От залата: …. Не е парцалче, маска е. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Има още едно. Г-н председател, лицето Станев за пореден път 

демагогства, лицето Станев за пореден път не си отговаря на един основен 
въпрос защо това, което се говори в обществото, че неговите мръсни 
ръчички седят зад двете предприятия и те са обречени на това да не 
получават одобрение. И лицето Станев ще го помоля … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без квалификации, моля Ви.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Ще го помоля лицето Станев да отговори - преди няколко заседания 

изнесох данни до прокуратурата, именно от „Обреди“, лице, което 
свидетелства, че не един път, не два пъти - три пъти крадат гроба, в който е 
погребан майка му, баща му. Нещо ще каже ли лицето Станев, или ще 
продължава на амбразурата да брани хора, които има сигнали до 
прокуратурата за тях, или ще мълчи и ще демагогства и ще се упражнява на 
гърба на „Възраждане“? И ще говори в момента за цигани и за турци, при 
положение че има издадена /присъда щях да кажа/, тя е за Вас де, но знаете 
кой орган държавен взе отношение за Вашата, за Вашето говорене. Затова 
не се упражнявайте върху „Възраждане“, отговорете си на въпроса защо сме 
против това нещо, което в момента браните, и най-вече защо допускаме ние, 
като общински орган да има в наша структура кражба на гробове, на 
погребани хора един път, два пъти, трети път. Ще отговорите ли лицето 
Станев? Благодаря.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, нека да дадем възможност, ако има сигнал в 

прокуратурата, тя да се произнесе.  Нека да дадем и тогава да коментираме 
темата, иначе сигнали в прокуратурата дал Господ по много теми. Дуплика 
–  доктор Станев. 

 
 



Янко СТАНЕВ 
Само да кажа, че за резултатите на „Ученическо и столово хранене“ 

преди две седмици бях запознат, т.е. по моя молба бях запознат с 
ревизионния акт, проверката от АДФИ, проверката от „Финансов анализ и 
контрол“ на това дружество, за да мога да видя дали има някакви основания, 
които аз не знам и които да попречат да се гласува „за“. И двете, и двата 
документа са изрядни и показват изключителна финансова и управленска 
стабилност. Всеки един може да се запознае с тях, със съответните писма. 
На АДФИ впрочем проверката е преди, точно преди комисията един ден. Аз 
не съм знаел да я искам, да се запозная тогава. Това е по отношение на 
документалната част на „Ученическо и столово хранене”. Говоря за тези две 
фирми по простата причина, че само тука има проблем. 

 Мога да говоря и за ДКЦ-тата, мога да говоря какви проблеми има. 
Никой не споменава, че „Аспарухово“, говорим там за лабораторията, което 
е правилно, но никой не спомена, че там три пъти отхвърляме предложение 
за 150 000 лева за ремонт на покрива и че РЗИ отдавна трябваше да е 
затворила ДКЦ-то ни. Тъй, сега, значи няма пари – да.  

Добре, обаче сега ще се спра и на втората част. Вижте, лицето Станев, 
както Вие се изразявате и всичките кал и мръсотия, която хвърляте върху 
мене вече две години, две години и нещо може би - всичко това, което 
казвате, нито един път не сте дали един факт, едно доказателство бе – ей 
толкоз, ей толкоз - за едно нарушение, не говоря за престъпление. Това, 
което говорихте за Комисията по защита на дискриминацията… аз Ви 
казвам едно нещо бе, едно бе, едно един път фактологически дайте. Моята 
работа не е тук да говоря тези неща, моята работа е да се занимавам с 
общинската икономика, с общинските дейности. Иначе аз бих могъл да 
говоря, но няма смисъл. Но това, че Вие като националисти казахте и 
говорихте тези неща, аз никога няма да ги забравя. Аз помня как Вашият 
лидер Костадинов водеше 300-400 дивака да колят. И ако Вие сте го 
забравили, има протокол в полицията от тези години, и мога да извикам тук 
хора, които ще го потвърдят, защото аз бях там. Да, бях там. Затова се чудех 
на ДПС предния път как гласуваха заедно за Вашето предложение за моето 
отстраняване. Това е позорно петно, но животът не е страшен от това кой 
какъв пост заема. 

 И да се върна пак на икономиката. Да, виждам, че не Ви интересува. 
Само че мога да бъда и аз популист, мога да приема хипотетично, понеже 
нямате никакви доказателства срещу мен и срещу всичко, което говорите 
обикновено, никога. Просто говорите – „една жена каза на пазара“. Аз мога 
да говоря и с цифри, нали? Но по-скоро ми е интересно следното - как ще се 
почувствате Вие, когато примерно „Обреди“, която е печеливша фирма, 
печеливша, и е много по-печеливша от времето на управлението до 2015 г., 
разбирате ме какво искам да кажа, мога да изкарам цифри, за жестоката 
пробойна, която е била в това дружество по отношение на пазарния дял и по 



отношение на съществуващия сграден и друг фонд - убита фирма. Гуми 
нямат камионите, няма нищо. И този Общински съвет, предният и този, с 
правилно управление, тази фирма има пазарен дял, има всичко.  

Що се отнася до другия случай, да, след Вашето изказване ходих да се 
запознавам. Има един път прекратена преписка, но не е моя работа да 
разкривам това, което е в прокуратурата и втори път са я възобновили. 
Предполагам, че понеже мисля, че заминаха от тука управителят и кой беше 
заради скандалното скандализиране, предполагам, че ще получите отговор 
от компетентните органи, и този отговор ми е ясен какъв ще бъде. Този 
отговор ми е ясен какъв ще бъде, защото на Вас Ви е лесно да обвинявате. 
Вие само това правите. Лицето Станев… Кой бе, джанъм? Дай бе, дай един 
факт, излез тука и кажи: „Лицето Станев краде от „Обреди“, лицето Станев 
краде от еди…“ - излез тука и го кажи, ако нали постоянно ще говорим така, 
казвай, казвайте: „Имаме доказателства, имаме туй…“. Аз съм 33 години в 
политиката - не ме е страх, 1500 проверки съм минал. Как, как я мислите 
тази работа? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето, д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Да. Не, ама това е вече фундаментално, което говоря, отговор давам 

на всички тези атаки – лицето Станев, лицето Станев. Какво лице? Вашето 
лице е изцапано с мръсотията на националсоциализма. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Нямате право на нова дуплика. А, то не е било към…. 

 Така. Колега Балачев.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, както и така 

предвещавах в началото на днешното заседание на Общинския съвет, 
очевидно тук ще се говори повече за политика и по-малко за проблемите, 
които имат, както нашите съграждани, така и, в момента тази точка, която 
разглеждаме – търговските дружества. Нека първо да е ясно на всички, поне 
на нас, на нашата група е ясно, че всички търговски дружества или почти 
всички търговски дружества, които са създадени, функционират и, днес на 
една голяма част от тях разглеждаме отчетите, са със социална насоченост. 
Това е много важно да се знае от хората, от гражданите на Варна. Защото 
което и дружество да посоча, няма да говоря за ДКЦ-тата, няма да говоря за 
АГ-болница, няма да говоря за Онкоболницата и т.н., защото това са нещо, 
което, което ползват всички варненци. Но питам аз, каква е насочеността на 
„Двореца на културата и спорта“, които преди малко…? Това е функция да 



се развива спортът, здравето на нашите граждани. Да, бихме искали то да 
бъде по-печелившо. Никой не каза, че имаше криза, че имаше забрана за 
мероприятията и т.н., минахме го „by the way“. Но това е така, да. По същия 
начин „Ученическо и столово хранене“ – прав е доктор Станев – да, има 
пазарна икономика, но ние трябва наистина да се борим и да го направим, 
да се опитаме да го направим печелившо.  

 
От залата: … /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не знам, поне за последните две години, в предходния Общински 

съвет, в който бях, имаше такива заявления. Един управител да дойде и да 
каже: „Аз предлагам еди каква си програма, с която ще направя нещата по-
хубави, по-печеливши и т.н.“. Затова в резюме ще кажа, ако ние имаме 
някакъв проблем с всичките тия - и с „Обреди“, и с „Пазари“, и с „Градски 
транспорт“ и т.н. – нашият проблем е, че ние трябва да изберем добри 
мениджъри. Тези мениджъри, тези бордове на директори, те трябва да бъдат 
от кадърни хора, които под наше ръководство, в смисъл, защото ние сме 
патримониумът, ние сме хората, които отговаряме, учредяваме, закриваме и 
т.н. на тия дружества, да ги направим печеливши, но именно да не забравяме 
и социалния ефект.  

А що се отнася до обвиненията – искам, понеже и в първата точка, 
когато говорихме по отношение на подмяната на председателя, неговото 
сваляне, издигане и т.н., се разнасяха тука, че някой вършел престъпление, 
някой ходел на третия етаж с кучета и т.н. Колеги, казах тогава, ще го кажа 
и сега. Значи, аз съм юрист в червата - цял живот това правя, нищо друго 
освен това. Докато няма влязла в сила присъда, няма и никой от нас не може 
да си позволи да каже на някой, че е престъпник. Както аз, въпреки че 
знам… къде е г-н Костадинов, не го виждам, но няма значение, не искам да 
…, не говоря зад гърба му, не отговарям, не говоря зад гърба му. И за него 
има преписки направени. Чули ли сте някой от нас, говоря за нашата група, 
да каже: „Костадинов е престъпник“? Не, защото не можем да си го 
позволим, няма такава, няма такава присъда. Може да има съмнения, може 
да има някои други неща. Така че моля Ви, колеги, нека оправим тона в този 
Общински съвет, без обиди, без нападки, без да има това нещо основание. 
Ако имаме сигнали за някого, има ред, както каза преди малко и 
председателят, да ги подаваме на компетентното място и да чакаме отговор. 
Иначе това е губене на време и. как да кажа, не само нашето, не само на 
нашите съграждани, ами и на администрацията, която чака да вземе 
отношение. Така че проблемът с търговските дружества е в ръководството 
и ние трябва да го решим този въпрос. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Колеги, наистина моля да смекчим тона, да караме по същество 

по темата и да не се отклоняваме. Много моля и да не си отправяме обиди. 
Знам, че идват избори. Знам, осъзнавам всичко. Молбата ми е за повече 
конструктивизъм към всички нас.  

Благодаря, режим на гласуване, няма други заявки за изказване.    
 
От залата: Какво гласуваме сега? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението, изчетено от pредседателя на комисията. Таблетчетата 

гледайте, таблетчетата. Свети точката, която се разглежда в момента. Някой 
колега да не е успял да гласува?  

За протокола: Николай Евтимов – „за“, Николай Капитанов – 
„въздържал се“. 

 
Общински съвет – Варна гласува следните 
 

П Р О Е К Т И   З А  Р Е Ш Е Н И Я: 

639-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2020 г. 

Решението не се приема. 
 
639-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, за 
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Решението не се приема. 
 
639-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 
ЕООД за 2021 г. 

Решението не се приема. 
 



Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: за 
– 18; против – 5; въздържали се – 21, отсъстващи – 7, предложението не се 
приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно приемане на годишния финансов отчет, 

баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Пазари“ ЕАД, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. Гласували: за - 
12; против – 0; въздържали се – 3. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  
От този микрофон ще се изкажете след дружествата. От този 

микрофон.  
Някой колега да не е успял да гласува?  
 
За протокола: Николай Евтимов – „за“, Анелия Клисарова – 

„въздържал се“ 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

640-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2020 г. 

640-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров 
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за 
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

640-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира  Светослав Петров Станиславов – 



регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД 
за 2021 г. 

  
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: за 

– 26; против – 0; въздържали се – 16, отсъстващи – 9, предложението се 
приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно приемане на годишния финансов отчет, 

баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Градски транспорт” ЕАД, на 
което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище. 
Гласували: за – 9; против – 0; въздържали се – 6. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Г-н Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, „Градски транспорт” е следващото предприятие, 

което ние постоянно го “ъпгрейдваме“, така да се каже. Даваме му 
постоянно пари и то постоянно е на загуба.  

 
От залата: …. /н.р./ Колежке, за вода ли ще ходите или …. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
За кафе. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля. 
 
Юлияна БОЕВА 
Не се лигавете. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Не се лигавя, какво се лигавя, аз …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моя грешка, че съм оставил микрофона включен от предходното 

изказване. 



 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Ами добре, не е сериозно да ме репликират по този начин.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Извиних се, казах, че грешката е моя, не Ви...  

Мартин ЗЛАТЕВ 
Да, разбрах. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е била към Вас репликата.  

Мартин ЗЛАТЕВ 
Печалби и загуби за периода два милиона и сто хиляди лева – това, 

което е от отчета. Искам да ми обясните кога това дружество ще излезе на 
печалба, миналата година бяха десет милиона, които дадохме на това 
дружество, за да го стабилизираме, постоянно се искат пари. Докъде ще бъде 
това дружество? Разберете, това отива към фалит. Наше е дружеството, ние 
явно директорите, управителят, който е на дружеството, въобще целият 
управителен съвет, който е там, ясно не могат да изпълнят задачите така, че 
това дружество да бъде на печалба, или общината не разпределя правилно 
средствата, които идват от постъпленията от билети към това дружество. 
Искаме отново представител на дружеството да излезе пред нас да ни каже 
кои са най-големите… Стига с този Ковид. В момента това, което виждам, е 
от билети, а явно има покачване на билетите. Картите си вървят постоянно. 
Ако е заложено това дружество да не печели, или да го освободим и да го 
направим наше и да знаем че, правилно казахте, някой беше казал в бюджета 
да заложим 5 милиона лева, които да им даваме директно, извън тези, които 
са за карти, които им даваме десет милиона лева - и да приключваме. Да 
знаем, че няма какво да ги гледаме. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз освен да кажа, че ние имаме тотално погрешно тука разбиране за 

нещата от Ваша страна. Ще дам възможност на колегата Жельо Алексиев 
първо да отговори по темата. Ако имате въпроси към ръководството, да Ви 
дам възможност. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: Не, нямам. Исках просто изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, ще Ви дам възможност, ако нямате въпроси, нека представителят 

на Съвета на директорите е тук, да даде отговор по темата. Само ще кажа, 



че в бюджета ежегодно залагаме средства, не знам как виждате, че не 
залагаме и ги вадим допълнително. Чрез икономическата рамка ежегодно 
финансираме дружеството, средствата са заложени в бюджета. Вие казахте, 
че залагаме малко, пък после гласуваме повече. Така. Г-н Алексиев, имате 
думата. 

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа общински съветници, 

доколкото се сещам миналата година и по-миналата година също, имаше и 
постоянно дебати относно „Градски транспорт“ и икономическото му 
състояние. Готови сме да седнем с работна група, да ги обмислим нещата, 
да ги огледаме тотално, защото натрупаните минуси в продължение на 
повече от пет години довеждат до тези показатели, които Вие виждате и 
сравнявате с 2019 г. Загубата за 2020 г. е по-малка от 2019 г. Нали, не може 
за един път да излезем на печалба - това просто няма как да се получи. 
Затова, че на „Градски транспорт“ и на услугата „пътнически превози на 
територията на град Варна“ са необходими транспортни средства, е факт; са 
необходими и други транспортни средства е също факт. Затова, че трябва да 
седнем и да поогледаме детайлно едно по едно с бизнес плана, с всичките 
неща, които ще бъдат заложени. Ако имате нещо по-конкретно, да Ви 
отговоря в момента…, не знам.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, аз смятам, че …. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…Така или иначе днес приемаме наредба, ако приемем, разбира се. 

Разглеждаме проект за наредба за конкурси, така че всеки един кандидат на 
конкурса ще има възможност да представи своята концепция и в случай че 
изберем една компетентна комисия, тя ще има възможност да прецени коя 
концепция би била най-добра за развитието на дружеството. Аз тук мога да 
кажа, че не е толкова важно дали то ще печели, по-важно е да предоставя 
една качествена услуга, и ние винаги сме се стремели към това. И достъпна, 
освен качествена. Така. Г-н Балачев, имахте заявка за изказване.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, аз ще бъда съвсем кратък, защото 

това, което исках да кажа, всъщност една част от него председателят 
сподели пред вас. Значи, пак казвам, „Градски транспорт“ не само във 
Варна, не само в България, а почти в целия свят има социална функция. Тя 



трябва да осигурява възможност на всеки един гражданин с транспорт да се 
прибере до неговия дом, без значение дали линията е печеливша, 
непечеливша и т.н. Иначе ще пуснем три линии в града, те ще са печеливши, 
уверявам Ви, а останалите ще вървят пеша, което очевидно, че не може да 
си позволи нито която и да е община, още по-малко нашата. Така че тук 
проблемът е как да съчетаем социалната функция с чисто търговския 
характер на търговското дружество. И решението е само едно, то е чрез 
подобряване на мениджмънта. И както каза председателят, дай боже днес да 
приемем тази наредба, ще направим конкурс, ще видим и ще изберем този 
мениджър, който ни даде най-правилното решение, вместо да сме… И не е 
прав Златев, значи има подобрения в действията, във финансовия резултат 
на „Градски транспорт“ от миналата година и то е благодарение на този 
Общински съвет. Казвам го и на председателя, и моето, и на Сивов, ходили 
сме, правихме, направихме схемата за заема и т.н., това са все неща, които 
доведоха – с близо, мисля, че около един милион е намаляла загубата за тази 
година, за миналата година. Така че нека стъпка, „step by step“ да вървим 
към…, го направим действително това дружество в  един щастлив момент 
да го направим печелившо. Не забравяйте, че ние очакваме електрически 
автобуси, да се надяваме, че догодина и те ще дойдат, това ще облекчи до 
известна степен, но анализът на „Градски транспорт“ показва, че 70% ли г-
н председател, ако не ме лъже паметта, беше фонд „Работна заплата“. Хора, 
вие какво искате, да работят за 500 лева на месец? Това са шофьори, това са 
човешки животи и т.н. Така че нека да вървим, в правилна посока сме 
тръгнали, аз мисля, че ако не догодина, то по-следващата година вече може 
би ще имаме това, което колегата Златев, пък и всички ние искаме.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Балачев, реплика на колегата Ганев. Имате 

думата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, г-н Балачев, много избирателно давате оценки на 

едни директори и на други. На едни мениджъри искате нови конкурси, избор 
на нови хора да ръководят губещи общински предприятия, за други не 
отваряте дума.  

 
От залата: …. За всички…/н.р./ 
 
Цончо ГАНЕВ 
Не, не, не. В случая не казваме нищо за ръководството на „Градски 

транспорт“. Извинявайте, но забравяте, че 10 милиона теглихме, 10 
милиона. Покривахме стари задължения, които в момента, нямам представа, 
но със сигурност са се натрупали нови и нови. Кога ще изберем тогава нов… 



не само директор, всичко ново в „Градски транспорт“? Кога? Или само ще 
гоним Тубдиспансера, защото там е най-лошият мениджър? И за другите 
ДКЦ-та? Там също има социални дейности и там не можем да гоним по 
никакъв начин печалба. Аз съм също на мнение, че в „Градски транспорт“ 
трябва да гоним социален ефект - категорично, само че не, както Вие 
говорите, избирателно за един, така и за друг иначе. Ако ще има социална 
дейност - и да е за другите, и за Тубдиспансера.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Ганев. Само ще кажа, че изказването на колегата 

Балачев беше насочено към абсолютно всички мениджъри на дружества 
преди малко. И на въпроса кога ще изберем, това зависи от нас. Ако днес 
приемем Наредбата, на следващото заседание можем да насрочим 
конкурсите пак с наше решение. Това е отговорът на въпроса Ви кога  ще 
гледаме новите ръководства на дружествата.  

 
Цончо ГАНЕВ 
От залата:…. /н.р./ … към Балачев,… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Позволих си да Ви отговоря. Давам думата на …. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Защо отговаряте Вие? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото питахте кога. И аз Ви казах кога. 
 
Цончо ГАНЕВ  
Нека той да отговори, него реплектирам, не Вас. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Имам право на реплика. Казах по отношение на мениджмънта. Да, 

„Градски транспорт“ - аз съм последният човек, който може да бъде 
обвинен, че с директора Златев съм в братска прегръдка. Напротив, аз съм 
един от неговите критици и съм му го казвал, казвам го и тука публично 
пред Вас. Правил съм някои неща, които не съм виждал в работата на 
дружеството, критикувал съм и това, че т.нар. Борд на директорите не 
виждам неговата функция. И казах: „да, мениджмънтът трябва да се 
подмени“, но няма как да стане, трябва да приемем тази наредба и тогава 



Златев… аз ще съм последният, който ще подкрепи Златев, ако има по-добра 
наредба от него. Нека да видим той какво ще ни предложи, но да ме 
обвинявате, че аз със Златев имам някакви взаимоотношения…, ако той Ви 
чуе, сигурно ще се смее в момента. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така е. Само да поясня, тъй като и двамата говорите за Златев, Златев 

си е подал уведомление за напускане и иска да излиза в пенсия, така че даже 
не го бройте и за кандидат на конкурса. Така.  

Г-н Златев има думата. Не говорих за Вас за пенсия. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да, да, да. А, не, скоро и аз ще се пенсионирам. И аз се пенсионирам. 
Така. Нека да уточним само, вярно е, че е намаляла загубата от 

3 300 000 лева на 2 185 000 лв., само че не отчитате едно нещо – 400 
контрольори излязоха от дружеството. Нали така?  

 
От залата: …. /н.р./ 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Това е за 2019 г. от 2020 г. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
2021 г. Догодина ще ги гледаме в отчета.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Така. Добре, значи тука съм в грешка, само заради това нещо. Но 

Златев си заминава - това е добре, значи наредбата ще я приемаме и ще 
направим конкурса. Но не съм съгласен с това нещо, че трябва да бъде 
социална дейност. Разбирате ли? Това е търговско дружество и правилно 
каза колегата Ганев – 10 милиона, ако си спомняте моето изказване за 
„Градски транспорт“, даваме 10 милиона в края на годината, за да закрепим 
дупката и за платим всичко към НАП, за да участват там в необходимите 
програми на държавата. И от 1-ви януари отново ще натрупат загуба. И ето 
това нещо се получава - изплатихме едното, но продължаваме да трупаме 
загуби. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Благодаря Ви. Режим на гласуване. 

Мария ДИМИТРОВА 
От залата: Няма ли да ми дадете думата? 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
По кой въпрос желаете думата? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 …по отчета на „Градски транспорт“? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: Точно. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Само пуснах режим на гласуване, като мине, ще Ви дам възможност. 
Ей сега колегата Атанасов ще седне да ме смени и той ще Ви даде 

думата. Колега Атанасов, ако обичате.  
Имаше някакъв проблем явно с гласуването, колеги. Гласуваме 

отново. Някой да не е успял да гласува? 35 са гласували.  
За протокола: Анелия Клисарова – отсъства, Антоанета Цветкова – 

„за“, Мартин Златев – „въздържал се“. Венцислав Сивов беше тук в залата, 
явно не е участвал. Колегата Генадий Атанасов също не е в залата, доц. 
Евтимов също не е в залата. Щериана Иванова – „въздържал се“. Д-р Станев 
не е в залата. Така. Резултата, ако обичате. 

 
Общински съвет – Варна гласува следните 

П Р О Е К Т И   З А  Р Е Ш Е Н И Я: 

641-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2020 г. 

Решението не се приема. 
 
641-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Решението не се приема. 
 



641-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Велин Светлозаров Попов – 
управител на „ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2021 г. 

Решението не се приема. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 18; против – 0; въздържали се – 20; отсъстващи – 13, предложението 
не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, продължете.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: А, г-н председател …… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колегата Атанасов вече е. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, да, да, имаме с Вас някаква връзка, заповядайте. Все ми се падате 

на мене. Ами така излиза. А, само момент. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Много благодаря, адв. Мария Димитрова за протокола. Категорично 

подкрепям, че градският транспорт трябва да е със социална функция. Нещо 
повече. Преди 4 години и половина съм предложила дори той да е безплатен. 
Това предложение до момента не е разгледано, въпреки че автобусите, които 
получихте, се разхождат с едни табели, че те са отпуснати като безвъзмездна 
финансова помощ. Второ, работила съм в предприятие с 200 единици 
техника, автомобилна техника. Имам доста добър опит с отчета на 
абсолютно всички консумативи и горива в предприятия. Затова моля да 
обърнете внимание дали правилно се отчитат гумите на автомобилите. 
Всеки, всяка от гумите на автобусите трябва да има сериен номер, който 
номер трябва да е вписан. Освен това в публичното пространство се въртят 
разни слухове за цени, които не са пазарни и не са на едро, на които се 
закупуват горивата и маслата. Искрено се надявам това да не е вярно. Във 
всички такива общински фирми следва да има един много силен контрол и 
наистина, да, социална да е функцията. Мисля, че можем да си позволим да 
е безвъзмездно. И трето, имайте предвид, господа общински съветници и 
уважаема администрация, че голяма част, може би 30% от гражданите, вече 



се возят гратис. Ако на това заседание вдигнете цените на билетите, те ще 
са над 50 %. Благодаря Ви.  

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Заповядайте, г-н Алексиев.  
Само да кажа, че цените на горивата са на борса, на стокова борса, така 

че там са и на маслата, да. За другите неща ……. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Само две думи да кажа, значи работим по Закона за обществените 

поръчки и цената на горивото е по борсова цена. Благодаря.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Така, следващо. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно приемане на годишен финансов отчет, 

баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Стадион Спартак“ ЕАД, на 
което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище. 
Гласували: за – 13; против – 0; въздържали се – 2. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, няма изказвания. 

Процедура по гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
642-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2020 г. 

642-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав 
Недялков Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за 
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 



642-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Стадион 
Спартак ” ЕАД за 2021 г. 

 
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Петко Петков – „за“. Друг? Не 

виждам. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 26; против – 0; въздържали се – 14; отсъстващи – 13, предложението 
се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Следваща точка. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно приемане на годишен финансов отчет, 

баланс и отчет за приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от 
отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори 
за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД. Тази точка 
беше оттеглена, за да направим справка. Протоколът, с който сме взели 
решение за прекратяване чрез ликвидация на дружеството „Жилфонд“, е от 
на заседание от 27 и 28.06.2019 г. Ликвидаторът е назначен 21.04.2020 г., но 
вписването на прекратяването е от 02.11.2020 г. Затова именно ще прочета 
предложението, докогато Ясен Везиров се счита за управител. Затова ще 
прочета съответно решението в този вид. Да го изчитам ли изцяло? Да, ще 
го изчета, защото на комисия беше оттеглено.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация чл. 270, ал. 2 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, 
ЕИК 813109281 за 2020 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев Везиров 
за периода от 01.01.2020 г. до 02.11.2020 г.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска – 
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Жилфонд“ ЕООД за 2021 г. 



 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Аз не съм виждал. Г-н Златев? А, 

ръкомахахте там. Моля? Г-н Пейчев, заповядайте. Не Ви чувам просто. Не 
работи микрофонът, просто тука, ако обичате. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Когато обявяваме дружеството в ликвидация, трябва ли за следващата 

година да се избира одитор? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не трябва. Да, не трябва. 
 
Юлияна БОЕВА 
Все още е в ликвидация. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не трябва. Няма какво да одитира. Говорим за предната година. 

Да. 

Юлияна БОЕВА 
За 2021 г. говорим.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не, не, за предната. Т.е. отчета на ликвидатора. Говорим за 

предната година. А след като е в ликвидация, няма за какво да назначаваме 
одитор, т.е. той няма какво да одитира. 

 
 Бранимир БАЛАЧЕВ 
 От залата: По други правила се води ликвидацията… 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Затова, да. Значи, самото предложение още от комисията беше 

сгрешено, като не беше написан г-н Везиров ли – забравих - беше написан 
ликвидаторът. Значи оттам тръгнахме, че не беше той, направихме корекция 
и просто корекцията не е в цялост. Просто одобряваме отчета и дотам. 

 
Юлияна БОЕВА 
Отчета и освобождаваме Везиров като управител … 

Христо АТАНАСОВ 
Да, да това казвам. 
 



Юлияна БОЕВА 
…тъй като по силата на нашето решение и на датата на вписването, 

той до 02.11.2020 г. е изпълнявал …. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Точно така, това, което изчетохте без избора на одитор, дотам. 
 
Юлияна БОЕВА 
Без последна точка.  
 
 Христо АТАНАСОВ 
Точно така. Мнения и съображения колеги? 
 
Юлияна БОЕВА 
Така, значи отпада последната точка за избор на Цвета Галилей 

Боцановска за одиторски контрол. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Точно така. Не виждам заявки. Заповядайте. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Включен ли е. 
 
 Христо АТАНАСОВ  
 Включен е. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Благодаря. Значи, „Жилфонд“ ЕООД, Ви моля, уважаеми общински 

съветници и уважаема администрация, да подхождате много внимателно и 
под лупа. Има няколко причини. Първата причина е, че аз много добре 
помня тази дата – 27.06.2019 г. Оттук беше изгонена майка на дете с 
увреждане, това дори не беше вписано в протокола. Второ, аз лично 
предложих, тъй като в програмата Ви за общинските жилища липсваха 
доста социални критерии, те да бъдат сложени, и г-н Атанасов, много добре 
си спомняте, че администрацията предложи една нова програма за 
общински жилища, т.е. за социални жилища, извинете и Вие приехте една 
съвсем напълно нова уредба. Третата ми причина е, че на фона на тази 
тотална липса на общински жилища и на общоизвестни факти в част от 
общинските жилища кои лица са настанени, много Ви моля изключително 
внимателно под лупа преглеждайте този отчет и моето предложение е той 
да не бъде приет, лицето да не бъде освободено от отговорност, защото това 
нещо е много социално. Не е фатално, ако днес не бъде гласувано. При 
положение че Вие за 300 000 лева не освободихте от отговорност човек, 



професор, който се бори за белодробното здраве на хората, какво Ви пречи 
сега да не гласувате за едно…. 

 
 Христо АТАНАСОВ  
 Само моля едно нещо. Всичко се чува толкова брилянтно, не е нужно 

да повишаваме тон. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Ами, аз съм свикнала да ми изключвате микрофона, затова за всеки 

случай… 
 
 
 Христо АТАНАСОВ  
 Ами, добре, ако искате да го изключа, за да може да Ви се чува. 

Просто много назидателно става. Благодаря. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Добре, г-н председател, извинете ме за плама, емоцията… 
 
 Христо АТАНАСОВ  
 Разбрах. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Но, както Ви казах, аз присъствах на този унизителен акт – 

изхвърляне на майка на дете с увреждане и само ще Ви припомня, че два 
дена след това загина детето в Морската градина. 

 
 Христо АТАНАСОВ  
 Благодаря. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Разчитам да гласувате „против“ освобождаване на това лице от 

отговорност и „против“ приемане на отчета. Г-н Пейчев,… 
 
 Христо АТАНАСОВ  
 Благодаря. 
 
 Мария ДИМИТРОВА  
 Преди малко казах за хора настанени в общински жилища, считам, 

че Вие трябва да не се изказвате, като… 
 
 
 



 Христо АТАНАСОВ  
 Моля, не влизайте, моля не влизайте … моля, моля. Мисля, че … 

така. Благодаря. Така.  
Г-н Пейчев, заповядайте…  
 
От залата: …. /н.р/ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Защото навремето така… наименованието остана преди  много 

години, иначе няма допирна точка с това, което казахте Вие.  
Така, благодаря на всички. Благодаря на всички. Колеги, процедура 

по гласуване. 
 
 
Общински съвет – Варна гласува следните 

П Р О Е К Т И  З А  Р Е Ш Е Н И Я: 

643-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация чл. 270, ал. 2 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ 
ЕООД, ЕИК 813109281 за 2020 г. 

Решението не се приема. 
 
643-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев Везиров 
за периода от 01.01.2020 г. до 02.11.2020 г.  

Решението не се приема. 
 
Обявявам резултатите: за – 19; против – 1; въздържали се – 17; 

негласували – 14. 
За протокола: Венцислав Сивов – „въздържал се“, Даниел Николов – 

„за“, Емил Бояджийски – „въздържал се“.  
Друг колега, който да не е успял? Не виждам. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 20; против – 1; въздържали се – 19; отсъстващи – 11, предложението 
не се приема.* 

 
 



Христо АТАНАСОВ 
Продължаваме, г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Така. Процедурно предложение, тъй като следващите три точки са 

относно одобряване на застраховател, да ги гласуваме анблок. На едни и 
същи основания. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, има процедурно предложение останалите точки по 

одобряването на застраховател да бъдат анблок, с едно и също основание. 
Мнения и съображения имате ли? Процедурно, но все пак може да има 
някой, който… Добре, подлагам на гласуване. 

 
Общи резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се 

– 3; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Боева, моля да ги изчетете анблок. 
 
Юлияна БОЕВА 
Относно одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. Избраният застраховател е ЗАД „Алианц-
България“. Гласували: за – 16, против – 0, въздържали се – 0. 

Следващото е относно одобряване на застраховател на имуществото 
на Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД, на което ПК „Собственост 
и стопанство“ даде положително становище. Гласували: за – 14, против – 0, 
въздържали се – 1. 

И относно одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и 
стопанство“ даде положително становище. Гласували: за – 14, против – 0, 
въздържали се – 1. Одобрен застраховател „Армеец“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Това ли е последното? 
 
Юлияна БОЕВА 
Да. 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Има заявка. Колега Капитанов, заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Процедурно предложение – понеже точките, които остават, според 

мен няма да отнемат прекалено много време, предлагам днес да удължим 
работния ден до 19:00, за да не се налага да се събираме утре. Процедура да 
гласуване. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Процедурата. Значи подлагаме на гласуване веднага процедурата. 

Процедура за удължаване на работното време до 19:00 ч. Колеги, режим на 
гласуване.  

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:  
за – 37; против – 0; въздържали се – 5; отсъстващи – 9, предложението се 
приема.* 

 
 
Юлияна БОЕВА 
И по същество? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, да, сега вече гласуването, което… процедура по гласуване. 

Обяснявам: това е за изчетените до т.4, отзад го пише - одобряване на 
застраховател. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
644-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от Минко Христов – 
изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 
ОС21000309ВН/28.06.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 
от дружеството застраховател - Застрахователно акционерно дружество 
„Алианц България“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка 
на сградата и имуществото на дружеството. 

 
 

645-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 



реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от Емил Ковачев – 
управител на Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД21013256ВН/29.06.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 
от дружеството застраховател - „ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, и 
дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 
имуществото на дружеството. 

 
 

646-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги 
Кабаков - управител на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ 
ЕООД с рег. № ОС21000392ВН/04.08.2021 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател - Застрахователна 
компания „Армеец“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка 
на сградата и имуществото на дружеството. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване:   за – 39; против – 0; въздържали се – 1; отсъстващи – 11, 
предложенията се приемат.* 

 
 
Христо АТАНАСОВ 
Следващата точка. 

 
Юлияна БОЕВА 
Следващата точка е относно Център за психично здраве. Имаме 

допълване на Решение № 351-2(9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – Варна. 
Общински съвет – Варна допълва точка 2 от Раздел II на свое Решение 

№ 351-2 (9)/28.06.2016 г., като същата придобива следния вид: 
„2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 

ликвидатор – адв. Цветелина Ангелова Левашка, който следва да извърши 
ликвидация на дружеството при спазване разпоредбите на чл. 266 и 
следващите от Глава XVII на Търговския закон“. Гласували: за – 15, против 
– 0, въздържали се – 0. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Да, колеги, уточнявам, че има отказ от Агенцията по вписвания със 

съответните указания съответно, на която база е предложението за решение. 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 



 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
647-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Пейчо 
Пейчев – зам. кмет на Община Варна с рег. № ОС20000738ВН-
005ВН/09.06.2021 г., Общински съвет – Варна допълва точка 2 от Раздел II 
на свое Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г., като същата придобива следния 
вид: 

„2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор – адв. Цветелина Ангелова Левашка, който следва да извърши 
ликвидация на дружеството при спазване разпоредбите на чл. 266 и 
следващите от Глава XVII на Търговския закон“. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 38; против – 0; въздържали се – 4; отсъстващи – 9, 
предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Боева. 
 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващото е относно даване на съгласие за подписване на Анекс към 

договор с рег. № Д17001048ВН/10.07.2017 г. между Община Варна и 
Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво 
развитие“ за учредяване на възмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А, на което ПК „Собственост 
и стопанство“ даде положително становище. Гласуване: за – 13, против – 0, 
въздържали се – 2. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма заявки. Не виждам някой да е 

вдигнал ръка. Процедура по гласуване. В режим на гласуване. 
Обявявам резултатите: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11. 
За протокола: Генади Атанасов – „за“. Отзад виждат ли се 

резултатите? Т.е. кой е гласувал? Г-н Малев, виждам, че… да… казахте, че 
не се виждат. Да не се въртя постоянно. Виждат се, така ли? 



За протокола: Никола Малев – „за“. Други колеги, които не са успели? 
Не виждам. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
648-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, уведомително писмо с рег. № 
ЗК21000013ВН/06.01.2021 г. и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21014972ВН/20.07.2021 г., Общински съвет - Варна, 
дава съгласие за подписване на анекс към договор с рег. № 
Д17001048ВН/10.07.2017 г., сключен между община Варна и Сдружение 
„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие", 
БУЛСТАТ 176444749, за възмездно ползване на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А, 
представляващ сграда с идентификатор 10135.2558.87.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
осем.осемдесет и седем.три), със застроена площ от 69 (шестдесет и 
девет) кв.м, етажност: 2 (два) етажа, предназначение: Заведение за 
социални грижи, предмет на Акт за общинска собственост № 1959/ 
18.12.2000 г. за срок до 31.12.2021 г. 

Всички останали клаузи по договор с peг. № 
Д17001048ВН/10.07.2017 г.  остават в сила.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на община Варна изготвяне 
на Анекс към договора, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение  на  решението. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 40; против – 0; въздържали се – 2; отсъстващи – 9, 
предложението се приема.* 
 
 Христо АТАНАСОВ 

Г-жо Боева, следващото. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следващото е относно даване на съгласие за продажба чрез търг с 

явно наддаване на движими вещи и моторни превозни средства, собственост 
на „Жилфонд“ ЕООД, гр. Варна, на което ПК „Собственост и стопанство“ 
даде положително становище. Гласуване: за – 14, против – 0, въздържали се 
– 1. 



 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
Колега от фирмата, която поддържа системата, има ли някаква 

възможност това да бъде поправено, защото да влизам и да излизам… аз 
мога и това да го направя, не е нужно да слизате. Въпросът е, че 
затруднявате процеса. Има ли възможност, или не? Кажете, за да знам. Ще 
си излизам и ще си влизам.  

 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не Ви чувам. Просто кажете. Това не е решение.  
 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Това е факт. Да. За днес. Добре, благодаря.  
 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Моля? Ами то и аз затова попитах, защото слезе там, който  е колегата, 

и влезе-излезе… това мога и аз да го направя, но това изисква време 
постоянно. 

 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
… ами по-добре, отколкото да чета наново всички поотделно. Така. 

Мисля, че така сте по-съгласни.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
649-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1,  т. 7 от  
Търговския закон, чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, и във връзка с писмо от Емил Борисов Димитров - 
Ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС21000280ВН/09.06.2021 г., 
Общински съвет - Варна в качеството си на упражняващ правата на 



едноличен собственик на капитала на „Жилфонд" ЕООД, дава съгласие за 
продажба чрез търг с явно наддаване на следните движими вещи и моторни 
превозни средства, собственост на „Жилфонд“ ЕООД, гр. Варна, а именно: 
 
Пози-
ция № 

Инв. 
№ 

ДМА Год. на 
закупу- 

ване 

Мярка К-во Отчетна 
стойност 

Балансова  
стойност 
към 
31.08.2020г. 

Начална 
тръжна 
Цена 

1. 12 Шрайхмус ШЧ 630 1993 бр. 1 1235,88 0,00 360 лв. 

2. 52 Електронен скенер 2010 бр. 1 110,00 0,00 20 лв. 
3. 301 Елгенератор 2007 бр. 1 1779,14 0,00 380 лв. 
4. 236 Абкант малък 1980 бр. 1 62,60 0,00 10 лв. 
5. IIа/3 Абрихт голям с 

борапарат 
 
1993 

бр. 1  
41,73 

 
0,00 

 
380 лв. 

6. 189 Абрихт комбиниран 1984 бр. 1 40,13 0,00 320 лв. 
 IIа/1 Банцинг 1972 бр. 1 15,41 0,00 220 лв. 

7. 0 
30 
17 

Ролетка 30 м  
Ролетка с магнитен 
накрайник 

2007 
2008 

бр. 
бр. 

1 
2 

49,99 
8,76 

0,00 
0,00 

 

8. 209 Бормашина 1983 бр. 1 80,25 0,00 290 лв. 
9. 237 Вал  железарски Рунд 1993 бр. 1 94,70 0,00 0,00 лв. 
10. 302 Винтоверт 2007 бр. 1 176,84 0,00 20 лв. 
11. 45 Електрожен монофазен 1993 бр. 1 6,74 0,00 30лв. 
12. 143 Електрожен трифазен 1993 бр. 1 36,92 0,00 40 лв. 
13. 181а ЗИК машина 1993 бр. 1 210,25 0,00 40лв. 
14. 262 Крик крокодил 1993 бр. 1 36,60 0,00 10 лв. 
15. 303 

39 
41 
40 

Перфоратор Спарки 
Свредло 
Свредло SDS 22/450 мм  
Свредло за бетон 

2007 
2009 
2009 
2009 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

1 
1 
1 
1 

175,25 
23,74 
14,12 
24,99 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
50 лв. 

16. IIa/9 Фреза 1993 бр. 1 26,96 0,00 260 лв. 
17. и/2 Шмиргел стационарен 1993 бр. 1 26,00 0,00 60 лв. 
18. 15 Шмиргел стационарен 1993 бр. 1 15,41 0,00 60 лв. 
19. 294 Ъглошлайф 1993 бр. 1 179,57 0,00 30 лв. 
20. 306 Машина за теракот 

Super remo 
2007 бр. 1 112,50 0,00 50 лв. 

21. 307 
 

26 

Ъглошлайф Rider 125 
mmq  950w 
Комплект Боркорона 

2007 
 
2007 

бр. 
 

бр. 

1 
 

1 

37,50 
 

58,31 

0,00 
 

0,00 

 
50 лв. 

22. 305 Циркуляр ръчен 2007 бр. 1 425,83 0,00 70 лв. 
23. 304 Ел. резачка 2007 бр. 1 149,99 0,00 90 лв. 
24. 308 Косачка моторна 2011 бр. 1 219,00 0,00 50 лв. 

         
26. 50 

 
21 

 
48 
22 

Зарядно устройство за 
автомобили с 2 бр. кабели  
Ключове 
звездогаечни 
Комплект ключове 
звездогаечни 
Гидория (комплект) 

2010 
 
2007 
 
2009 
2007 

бр. 
 

бр. 
 

бр. 
бр. 

1 
 

1 
 

1 
1 

41,66 
 

37,50 
 

77,01 
45,19 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
 

0,00 лв. 

27. 56 Къртач Bavaria 2010 бр. 1 116,66 0,00 40 лв. 
28. 35 Машина за лепене PVC 

тръби 
2007 бр. 1 306,60 0,00 20 лв. 



29. 29 Мултитестер (уред за 
измерв.ел.ен.) 

2008 бр. 1 11,29 0,00 0,00 лв. 

30. 46 
33 

Оберфреза 
Фреза  за гипсокартон 

2009 
2007 

бр. 
бр. 

1 
1 

66,66 
8,96 

0,00 
0,00 

50 лв. 
10 лв. 

31. 55 Телфер ел. Einhell 2010 бр. 1 307,50 0,00 100 лв. 
32. 43 Трион моторен 2009 бр. 1 37,49 0,00 100 лв. 
33. 121 Водна помпа 2007 бр. 1 358,33 0,00 70 лв. 
34.  Лада В 50-27 КН 1989 бр. 1 4333,34 0,00 540 лв. 
35.  Лада В 05-78 НА 2005 бр. 1 12789,17 0,00 960 лв. 
36. 31 

 
9 
58 

Машинка за 
рязане на теракот 
Нивел алуминиев 
Нивелир малък 

2007 
 
2007 
2008 

бр. 
 

бр. 
бр. 

1 
 

2 
1 

31,49 
 

86,24 
2,92 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
 

10 лв. 

37. С1 Стълби дървени 2010 бр. 2 116,00 0,00 0,00 лв. 
38. 18 Количка строителна 2010 бр. 1 47,08 0,00 20 лв. 

 
 

Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно наддаване 
при начална цена за всяка вещ, съгласно посочената в таблицата. 

Началната тръжна цена е определена съгласно извършената оценка от 
вещо лице Нелияна Иванова, притежаваща Сертификат за оценителска  
правоспособност с рег. № 300100034 от 14.12.2009 г. от Камарата на 
независимите оценители в България. 

Размера на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална 
тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно и се внася в брой в 
касата на  дружеството, за което се издава съответния счетоводен документ. 

Стъпка за наддаване - 10% от обявената начална тръжна цена за всяка 
конкретна позиция поотделно. 

В хода на търга може да се наддава с не повече от една стъпка на кръг.  
Начин на плащане на постигнатата тръжна цена -  
Предметите се предават на купувача след плащане на цената в брой в 

счетоводството на дружеството и подписване на предавателно-приемателен 
протокол. Заплащането на цената е заедно с ДДС. 

Собствеността върху леките автомобили се прехвърля с подписването  
на договор с нотариална заверка на подписите. 

Собствеността върху останалите вещи се прехвърля с издадената от 
продавача счетоводна фактура и касов бон за внесената в дружеството сума, 
равна на предложената от купувача цена, плюс ДДС. 

Закупената вещ следва да се вдигне до седем дни от подписване на 
предавателно-приемателен протокол. След този срок купувачът дължи 
магазинаж в размер на 0,5 %  върху продажната цена на ден за срок от един 
месец. В случай, че и след този срок закупената вещ не се вдигне от 
купувача, „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281,  гр. Варна, в ликвидация,  има  
право  да  развали едностранно договора с купувача, да задържи внесения 
депозит и да обяви нов търг за същата. 

Публичният търг да се проведе в срок от един месец от датата на 



решението на Общински съвет - Варна от 10:00 часа в административната 
сграда на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 
19А, ет. 2. 

 Общински съвет - Варна утвърждава следните 
 

Т р ъ ж н и  у с л о в и я: 
 

 1. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които: 
 1.1. Нямат задължения по данъчно-осигурителна сметка в НАП; 
 1.2. Нямат задължения към Община Варна. 
 2. За участие в търга са необходими следните документи: 
 2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи; 
 2.2. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на едноличните търговци и юридическите  лица 
/оригинал/, или заверено от участника - физическо лице, копие от личната 
карта; 

 2.3. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство по обявяване на несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
- за ЕТ и юридическите лица, /оригинал/; 

 2.4. Удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при РС – Варна 
за липсата на образуване изпълнителни дела срещу участника, оригинал; 

2.5. Свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
управляващи или представляващи ЕТ и ЮЛ, оригинал; 

2.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на НАП, оригинал; 

2.7. Удостоверение за липса на задължения към публични вземания към 
Община Варна от дирекция „Местни данъци“ - оригинал; 

 2.8. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна, оригинал; 

 2.9. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенцията по вписванията - 
оригинал; 

2.10. Декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидата е работодател - за ЕТ и ЮЛ; 

 2.11. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

 2.12. Декларация за извършен оглед на вещите; 
 2.13. Декларация за не разгласяване на информация, получена във връзка 

с участието в търга; 
 2.14. Платежен документ за внесен депозит; 
3. Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 

на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 



 4. Огледа на избраната вещ може да се извършва всеки работен ден от 
10:00 – 12:00 и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до последния 
работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, в 
присъствието на представител на дружество „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 
813109281, гр. Варна, в ликвидация, на следния адрес: гр. Варна, р-н 
„Владислав Варненчик“, Промишлена зона „Север“, ул. ,,Перперикон“ № 11, 
Складова база на Община Варна. 

 5. Провеждането на огледа се извършва след заявка на място в офиса на 
дружеството или на телефон 052/620-815, г-жа Мария Илиева, за уточняване 
на датата и часът на огледа. 

 6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен 
плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на търга. 

 7. При липса на кандидати за дадена вещ, ще се проведе нов търг с 
намалена стартова цена. 

 8. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа до 
плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил 
съответната вещ, да плати посочената от него цена, депозитът му се задържа 
и се предлага на класирания на второ място да закупи вещта по 
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 
първоначалната посочена в тръжната документация. 

9. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се 
извършва в тридневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка 
позиция поотделно в счетоводството  на дружеството.  

Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин, 
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. 

Общински съвет - Варна упълномощава ликвидатора на „Жилфонд“ 
ЕООД, гр. Варна да назначи комисия за провеждане на търга, както и да 
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; отсъстващи – 9, 
предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Боева, следващото предложение за решение. 

 
Юлияна БОЕВА 
Следващо. Относно вземане на решение за приемане на Наредба за 

условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 
на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна и 



политика за участието на Община Варна в общинските публични 
предприятия, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително 
становище. Гласуване: за – 13, против – 0, въздържали се – 1. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги? Заявка има от г-н Златев. 

Заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председателстващ, имам само… цялата наредба ние я 

разгледахме, тя повтаря правилника, който е към Закона за публичните 
предприятия. Тъй като имаше дебат относно комисията – чл.12 „За избор на 
комисията за номиниране на всяка една отделна конкурсна процедура“, 
искам да подложа на гласуване следния текст – в т. 3, чл. 12, т. 3… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Т.е. промяна на текст искате, така ли? 
 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Промяна на текста – да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, в т. 3 цялата? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Чл. 12, т. 3 – „Четирима от членовете се определят от Общински съвет-

Варна. За председател на комисията се избира…“ така, „… четирима от 
членовете се определят от Общински съвет-Варна…“, като вътре е записано 
в момента – „за председател на комисията се избира председателят на 
Общински съвет-Варна, а при невъзможност – определен от него 
заместник“. Искам да избегнем тази процедура – председателят, тъй като в 
останалите трима члена са членове, които са назначени от кмета, т.е. от 7 
члена трима са от кмета, четирима са от Общинския съвет. Това достигнахме 
на комисия до това решение, тъй като беше първоначално 9 човека. Моето 
предложение е да бъдат четирима общински съветници, а не да бъде 
председателят. И един от тях да бъде председател. Избират се четирима 
общински съветници от квотата на Общинския съвет и един от тях е 
председател, а не задължително председателят на Общинския съвет да бъде 
председател на тази комисия.  

 
Христо АТАНАСОВ 



Доколкото разбирам, искате да не е четвъртият човек председателят 
на Общинския съвет… 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Един от тези четиримата не е задължително поставен от председателя, 

а да бъде член на Общинския съвет. Четирима общински съветници. Той 
може да бъде избран и председателят. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах, разбрах, затова уточнявам, за да стане ясно на всички. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Формулирах го абсолютно точно. Четирима общински съветници от 

състава на Общински съвет-Варна, като за председател се избира един от 
тези четирима съветници. Благодаря. Разбрахте ме много точно, нали? Тъй 
като наредбата се промени точно в тази си част по време на комисия. Съвсем 
друга беше първоначалната наредба и Вие го знаете много добре. Вие бяхте 
председател на комисията. 

 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така, в раздел трети „Комисия за номиниране“, чл. 12, ал. 3 – 

„Четирима от членовете се определят от Общински съвет - Варна. За 
председател на комисията се избира председателят на Общински съвет-
Варна, а при невъзможност – определен от него заместник-председател на 
Общински съвет - Варна“. Вие искате това да променим, като в изречение 
второ за председател на комисията се избира общински съветник, който да 
е председател на комисията ли? Така ли съм разбрал?  

 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
… един от… /н.р./ един от тези четирима се избира за председател 

на… /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах предложението. Други мнения и съображения, колеги? Г-н 

Балачев, заповядайте.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колегата Златев има право да направи такова предложение. Аз бих 

искал да кажа друго. Цял ден говорим днес за тези търговски дружества. 
Това е наредбата всъщност, която трябва да направим всичко възможно да 
я приемем, за да могат да стартират тези промени, които, надявам се, всички 



ние тук искаме, за да могат общинските предприятия, пък и не само те, да 
бъдат заздравени, разхубавени, на печалба и т.н., и т.н. Моят апел към 
всички е да се опитаме днес много бързо да приемем тази наредба. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев, заявка за реплика имате. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н Балачев, аз заявих – не съм против наредбата, тъй като считам за 

себе си, а и с колегите го обсъдихме, че става превес, както е в момента 
организацията на Общинския съвет с председател от ПП ГЕРБ и Община 
Варна, доминираща от ГЕРБ –  това нещо в един момент, ние може да 
останем без общински предприятия. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Златев. Разбрах предложението, което е направено. 

Трябва да го подложа на гласуване, така че зачитам. Ще си позволя да го 
формулирам. То е същото, което Вие казахте. Предложението – в раздел III 
„Комисия за номиниране“ в чл. 12, ал. 3 да се чете така: „Четирима от 
членовете се определят от Общински съвет - Варна. За председател на 
комисията се избира общински съветник…“ - нали така, а не председател - 
и тогава отпада, че при невъзможност определен заместник-председател от 
Общински съвет, отпада просто като предложение. Колеги? Заповядайте, г-
н Ризов. 

 
Рюян РИЗОВ 
Уважаеми колеги, в случая, ако променим текста по предложението 

на г-н Златев, е редно да се впише и да се изберат резерви, тъй като е 
упоменато, ако общинският председател в случая не може да изпълнява тази 
функция, да е някой от заместниците. По този повод общинските съветници 
нямат заместници. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
В ал. 2… Така… включени… да, да има резерви – трима резерви в ал. 

2. Тука се касае само за председателстващия комисията, така че… 
Извинявам се, други мнения и съображения? Г-н Балачев, заповядайте. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добре, предложението е четирима съветници. Така. Кои избират 

председателя? Кой? Общинският съвет ли го избира, след като ги избере 
четиримата, или тези четиримата избират кой от тях да бъде председател. Г-
н Златев? Там с помощта на колегата Боев най-вероятно ще изчистите този 



проблем. Да, да, изчаквам. Правната мисъл винаги е добре дошла в такива 
моменти.  

 
От залата: …. /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважавам колегата Боев. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, благодаря Ви, и на двама ви. Ще формулираме ли по друг 

начин Вашето предложение?  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
…единствено в момента има реплика за избора на председател как да 

стане… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Но аз мисля, че така или иначе той се избира от Общинския съвет. 

Така че в момента не разбрах така или иначе председателят…  
 
От залата: …/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
… и председателя си…  
 
От залата: …/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
… абсолютно – да, да.  
 
От залата: …/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Затова казах да го уточнят. Заповядайте, г-н Златев. 
 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Да влезем… значи точно да го упоменем: Общински съвет-Варна 

избира четирима общински съветници, като избира един от тях за 
председател, тъй като в самата наредба е записано, че от седемте члена 
единият от Общинския съвет е председателстващ тази комисия. Така че 
Общинския съвет избира и председателя на тази комисия. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Златев. Така, за последно. Трябва да го формулираме 

ясно. Г-н Малев, заповядайте. 
 
Николай МАЛЕВ 
Само искам да уточним по новото предложение - след като е избран 

председателят, при невъзможност как се определя кой да го замества? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колега, то е същото, ако и председателят на Общински съвет по 

някакъв начин е възпрепятстван, има резервен.   
 
От залата: …. /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, ако заместник-председателят, който е посочен и той е 

възпрепятстван, нали ще се обърнем към тези три резерви. Значи това 
буквоядство, в което влизаме сега в момента… нямам нищо против в това, 
ако искате, дайте, формулирайте тогава, г-н Златев, моля Ви, и от 
заместващите кой ще замества председателя?  

 
От залата: …. /н.р./ 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не, не..  за председател на комисията се избира председателя на 

Общински съвет-Варна, а при невъзможност определен от него заместник-
председател на Общински съвет… момент… Заповядайте, г-н Малев. 

 
Николай МАЛЕВ 
Колеги, дайте да четем внимателно. Текстът по наредбата, както го 

изчете г-н Атанасов – при невъзможност от страна на председателя на 
Общинския съвет той посочва заместник-председател на Общинския съвет. 
Добре… чакайте малко… при новото предложение – избира се председател 
от Съвета. При невъзможност кой и как избира заместник? 

 
 



Христо АТАНАСОВ 
Г-н Генадий Атанасов, заповядайте.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, в тая ситуация, както беше предложено, изпадаме в такава 

една ситуация, където зам.-председателят (на Общинския съвет) може да не 
е член на комисията. Може да не е измежду избраниците. И малко се 
получава колизия. И затова аз си мисля, че това е по-добро като 
предложение и съответно нека да се допълни, че председателят, който е 
избран от Съвета като председателстващ на тази комисия, при 
невъзможност да се посочи заместник измежду тези четиримата. Така 
мисля, че е най-точно формулирано. Защото заместник-председателят на 
Общинския съвет може въобще да не е член на тази комисия, как ще бъде 
посочен? Значи той влиза, без да е минал на избор през съветниците. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Така, колеги, да го формулирам ли отново? Така, Общински съвет - 

Варна взема решение за избор на комисия за номиниране за всяка отделна 
конкурсна процедура. Алинея четвърта, трета, извинявам се, четирима от 
членовете, определени от Общински съвет - Варна, за председател се избира 
общински съветник от Общински съвет-Варна, а при невъзможност 
председателят на комисията определя свой заместник. Аз друго, друга 
формулировка… ами тогава… от избраните резерви. Така или иначе 
резервата ще трябва да попълни някой. От основните членове, а на негово 
място ще дойде някой…, нали липсва?  

Г-н Ризов, заповядайте. После г-н Почеканов, заповядайте. 
 
Рюян РИЗОВ 
В тази ситуация моето предложение е, след като избират три резерви 

за членовете на комисията, нека да се избират и три резерви за 
председателство на комисията, тъй като те се избират от Общинския съвет. 
По този начин, ако председателят си избере заместника, се оспорва… това... 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Ризов, ще кажа нещо: ако председателят на комисията, както и да 

се казва той, той посочва свой заместник от тези, които са в комисията, а за 
да не пада кворумът, ще дойде на негово място един от резервите –  

 
Юлияна БОЕВА 
…като член. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… като член, а не като заместник. 



 
Рюян РИЗОВ 
Да, обаче в случая… нали, Общинският съвет избира председателя, 

нали е колективно и…предният текст, тъй като гласи заместниците на 
общинския председател да бъдат председател на комисията, те вече са 
избрани и те са избрани колективно. И по този начин променим ли текста, 
ние нарушаваме правилото за колективност. Това е моето мнение. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Вижте, аз се мъча единствено да формулирам нещо, което е като 

предложение, а не защитавам една или друга теза. Нали, разберете ме. 
Последно…заповядайте, г-н Почеканов. Формулирайте си го последно, 
колеги, предложението, и както го формулирате, така ще го подложа на 
гласуване. 

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Колеги, моето предложение е следното: Общинският съвет избира 

четирима съветници, като избира един от тях за председател, а друг за 
заместник-председател. Няма нужда според мен да има думата 
„невъзможност“. Какво значи „невъзможност“? Тази думичка е излишна 
напълно в този текст. Едно изречение: „Избира четирима общински 
съветници, като един от тях е избран за председател, а друг за заместник-
председател“. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, тъй като вносител на предложението е г-н Златев, моля г-н 

Златев да формулирате в крайно становище, да го кажете изцяло, за да го 
подложа на гласуване. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Сега влизаме в едни…, общинският съвет това е един орган, който 

трябва да заседава, без да се събира общинският съвет. Дайте да ги 
определим, ако трябва първи, втори, трети заместник-председател. Значи, 
това нещо, добре формулираме го така - избира четирима общински 
съветници, от които избира един за председател и един за зам.-председател. 
Когато липсва председателят на общинския… председателят на комисията, 
заместник-председателят води, а съставът се попълва от резервите. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Подлагам го на гласуване, ако няма друга реплика.  
 
 
От залата: …. /н.р./ 



 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Подлагам на гласуване така направеното... Моля? ...така 

направеното… 
 
От залата: …. /н.р./ 
 
 
Христо АТАНАСОВ 
… предложение за изменение на в чл. 12,.. раздел 3, чл. 12, ал.3. 

Колеги, режим на гласуване. 
Извинявам се много, ако иска някой все пак, аз не мога да гласувам от 

името… в случая на председателя. Някой трябва от Вашата група да гласува, 
или да оставя, без да е гласувал в случая. Не може да не гласува, щом го 
няма, в случая, тъй като е малко по-различен, казвам, че няма да упражня 
вота. А след като съм заел това място, би трябвало да упражня вота. Успяха 
ли всички да гласуват, или някой не е успял? Май не, вие долу, успяхте ли? 
Ами ако не сте успяли, колеги, кажете – оспорвам, не успях, да пусна ново 
гласуване, нали... Всичко наред ли е? Добре. 

Резултати от гласуването: за – 25; против – 6; въздържали се – 7. Има 
ли някой, който не е успял да гласува? 

За протокола: Стефан Станев – „против“. Друг, който да не е успял да 
гласува, има ли? Ами да, пуснете го надолу, явно не виждат.  

Така, резултати от гласуването: за – 25; против – 7; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: Оспорвам гласуването. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не е за наредба, а промяна. Оспорвате гласуването? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Оспорвам гласуването и след това ще искам отрицателен вот. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Колеги, оспорено е гласуването. Наново, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 25; против – 6; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 11. 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
За протокола: Николай Малев за протокола – „против“. Някой друг? 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 25; против – 7; въздържали се – 9; отсъстващи – 10, 
предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Така, в цялост - наредбата. 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Аз исках отрицателен вот. 

Христо АТАНАСОВ 
Да. Заповядайте г-н Балачев. 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, когато се приема такъв нормативен акт, той не може да бъде 

с никакви условности, и аз ви гарантирам, че най-вероятно още на 
следващата сесия ще следва, това нещо да бъде…, това гласуване с оглед на 
туй, че приемат,… моето мнение е друго, дали не трябва квалифицирано 
мнозинство от 26 гласа - но това е въпрос на лично мнение - ми се струва, 
че още следващия път, ако не при първото… при конституирането първия 
път на тези комисии, ще имаме големи проблеми, така че… затова гласувах 
„против“, защото не съм убеден, че тази наредба, с тази поправка, в този й 
вид, първо, е правно издържана съобразно закона за нормативните актове и 
второ, че тя в действителност ще бъде в полза, а не във вреда на тази 
комисия. 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Балачев. С оглед на това, че имаме /десет/ 

негласували, г-н Балачев, и в тая точка, тя е на основание точка 23 - с 
обикновено мнозинство, на която е и наредбата, така че е приета в пълно 
съответствие с правилника в закона. Благодаря.  

В цялост гласуваме наредбата. Процедура по гласуване. 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 13, предложението за решение се приема. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Има ли… да, извинявам се. Има ли някой, който не е успял? 

Въздържал се, не разбрах?  
За протокола: Николай Евтимов – „въздържал се“, Николай Малев -

„въздържал се“. Друг? Не виждам. 
 
 



 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
650-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 от Закона за 
публичните предприятия и чл. 69, ал. 2 от Правилника за приложение на 
Закона за публичните предприятия и по предложение на Тодор Балабанов -
Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС21000250ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 
на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна, 
съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Правилника за 
приложение на Закона за публичните предприятия и по предложение на 
Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС21000250ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна приема Политика за 
участието на Община Варна в публичните предприятия, съгласно 
приложение № 2 към настоящото решение. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 30; против – 0; въздържали се – 10; отсъстващи – 11, 
предложението се приема. * 

 
Христо АТАНАСОВ 
Моля, следващата точка. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка е относно предоставяне на „Водоснабдяване и 

канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
изграден обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на 
канализационната мрежа в СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни 
колектори 1 и 2, Етап II – Главни колектори 3 и 4“, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ при гласуването: за – 5, против – 0, въздържали 
се – 7. 

 
 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги, има ли? Не виждам. Аз ще си позволя 

да направя едно уточнение. На самата комисия станах да попитам чисто 
технически по самия проект, защото към него има повече от 40 страници – 



приложения и договори, които касаят удължаването на срока с 2 години, 
както и изпълнението на…, т.е. и работата на самия изпълнител, касаещи 
пътя, който засяга живущите в района, от които имаше доста жалби и 
оплаквания. Тогава се въздържах, защото влязохме в полемика с част от 
колегите – не по самото същество, а по въпроси, които трябваше да бъдат 
уточнени с администрацията на общината, по въпроси, които касаят хората 
в района. И затова всичко щеше да бъде приключило, но влязохме в 
полемика, така че след самата комисия г-н Гърбузов от „Инженерна 
инфраструктура“ разясни всички питания, които аз имах към 
администрацията, и нямам възражения да гласувам по тази точка. Пак 
уточнявам – единствено и само технически, касаещи техническата част и 
документацията по проекта, защото Общината би трябвало, естествено след 
като е изпълнен и след като има проблеми, свързани с живущите, т.е. с 
достъпа до техните имоти, тези неща да бъдат запитвани и тези неща да 
бъдат контролирани. Благодаря. Това беше моето уточнение.  

Други мнения и съображения? Не виждам. Процедура по гласуване. 
Режим на гласуване. 

 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува? Момент, ей сега ще пуснем 

списъка. Гледам да не го пускам, защото манипулирам вота по този начин. 
За протокола: Даниел Николов – „за“.  
 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
651-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД21018652ВН/10.09.2021 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да се предостави за 
стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД новоизграден 
инфраструктурен обект – публична общинска собственост на основание 
чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, представляващ строеж: 
„Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на 
канализационната мрежа в СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни 
колектори 1 и 2, Етап II – Главни колектори 3 и 4“. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:   за – 36; против – 0; въздържали се – 3; отсъстващи – 12, 
предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към пета точка от дневния ред.  



V. 

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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 
(2) – утвърждаване на Програма на Община Варна за повишаване на 

информираността на жителите на общината за имунизацията срещу Ковид-
19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура по реда на чл. 25, 
ал.2 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна 
средства от отчисления, за заплащане на услугите по предварителното 
третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на 
територията на община Варна. 

(4) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Европейско сътрудничество“, по програма „Творческа 
Европа 2021-2027“. 

(5) – даване на съгласие за закупуването на актив „RFID система за 
сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща високочестотни 
UHF етикети“. 

(6) – определяне на основни месечни заплати на кметове на кметства. 
(7) – изменение на Наредба за условията и за реда за финансово 

подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. 

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД. 

(9) – изменение и допълнение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(10) – одобряване на промени в общата численост на структурата на 
ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(11) – даване на съгласие за извършване на ремонт на ефектно 
осветление на фасада на катедрален храм „Св. Успение Богородично“, гр. 
Варна. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на целева субсидия на църковно 
настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

(13) - одобряване на проект на споразумение между Община Варна и 
Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка с промяна на Списъка на 
републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната 
инфраструктура – винетна такса. 

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



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Балачев, имате думата.  
Преди да започнете, бих искал да направя едно процедурно 

предложение. Само секунда. Подточка 9 - изменение и допълнение на 
решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна, да отложим 
неговото разглеждане за доизясняване и доработка, както и за разглеждане 
повторно в комисиите след това. Това е предложението ми.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да кажа, че аз подкрепям, като председател на комисията по 

финанси и бюджет, подкрепям становището на председателя и аз бих 
направил същото предложение за оттегляне на тази точка от дневния ред по 
следните съображения: знаете, че на комисията по тази точка имаше доста 
дебати, имаше много неясноти относно това дали тя е в полза на нашите 
съграждани, или не е. Поискахме едни справки, които дойдоха във 
вчерашния ден, и аз… сме се постарали всеки един от вас да ги получи. 
Четейки тези справки обаче… предполагам, че много малко хора са тези от 
вас, които успяват да разгадаят къде всъщност са положителните и къде 
биха могли да бъдат отрицателните страни. В тази връзка основният дефект 
на това предложение е, че липсва ясна обосновка, липсва обществен дебат, 
тъй като, ако следите цифрите – някъде около 10 милиона пътници превозва 
„Градски транспорт“ на година. Това идва от броя на билетите, които са 
продадени, т.е. интересът е изключително голям – обществен е интересът, и 
аз смятам, че прибързаното му решение, както в положителна, така и в 
отрицателна насока, не би било в интерес.  

Затова тази точка, апелирам към вас, да я оттеглим от дневния ред и 
да направим едно обществено обсъждане, обсъждане отново в комисията, и 
след като изчистим всички тези проблеми, да представим на нашите 
съграждани, евентуално да гласуваме.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги, по процедурата.  
 
От залата: …… /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Значи… няма… 
 
От залата: …… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да не влизате в диалогов режим. Ще дам думата, в случай че има 

заявка. Г-н Златев. 



 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да отговоря. Няма такова нещо. Тук не става въпрос за избори. 

Ние не сме малоумни и ако искахме това нещо да не влезе, нямаше да влезе 
въобще. Но аз съм длъжен… един момент, колега… но аз съм длъжен, 
когато пристигнат тези материали в комисията, да ги подложа на вашето 
внимание, за да не бъда обвинен отново, че крием документи или каквото и 
да е било. Представили сме го, имахме съответния дебат, искахме 
допълнително. Ако Вие, колега, можете да ми кажете и да разгадаете тази 
таблица, аз ще Ви поздравя. Да, за тези две таблици… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Защото казвате, че някой не ги е чел – ето ги таблиците. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не съм казал, че не ги е чел. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По процедурата, г-н Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
По процедурата ще кажа – прав сте. Това е чисто политическо 

оттегляне на билетите, тъй като видяха, че хората настръхнаха от това 
увеличение, ние на комисия казахме, че не е времето, не е моментът и няма 
точна обосновка. Благодаря на г-н Иванов за това, че изпрати тези 
документи, за да видим, че всъщност увеличението на билетчето не се прави 
с нещо да се натрупат допълнително пари в бюджета – пусто за празно. Това 
е. И след като имаше публичен дебат, събиране на хора, в социалните мрежи 
всички гръмнаха, защото услугата, която се извършва от „Градски 
транспорт“, не отговаря на това, което трябва да бъде увеличението. И това 
си е чисто политическо оттегляне, за да няма дебат в момента. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, да разбирам ли, че ще го подкрепите, г-н Златев? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Не, ще има дебат….  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Бояджийски, имате думата.  



Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Добър ден. Само искам да подкрепя, че нямам никакво съмнение, че 

това е евтин политически трик – да оттеглите… Вие се провалихте в 
областта на транспорта на гр. Варна, провалихте се фундаментално и нямате 
шанс да се измъкнете до края на този мандат. Провалихте се, още като 
започнем с проекта за интегриран градски транспорт, след това – останалите 
инфраструктурни проекти, със системата за информационна… с липсата на 
информационна система за градския транспорт, така че с цената на билета 
по никакъв начин не можете да коригирате всички останали провали. Това 
имам… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да разбирам, че и Вие ще подкрепите оттеглянето. Искате изказване 

ли? Да, заповядайте. Георги Георгиев, също. Да. По процедурата. 
 
Венцислав СИВОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, не знам дали знаете, но 

единственото предложение не е само на кмета за повишаване на цената. 
Предложение има и от мен, като председател на комисията по транспорт, 
ако сте го разгледали. Това предложение дойде от дискусиите, които 
водихме на комисията по финанси. И друг път сме го говорили и съм го 
казвал, ако понякога е добре администрацията, заедно с колегите от 
Общински съвет да работят по промяна на тези наредби, особено на такава 
за ценообразуването, за да не стигаме пак до… в момента на кой 
предложението е по-добро – моето или на кмета. Тук наистина… аз го 
направих не като политически акт, а като анализи и като общински 
съветник, и се надявах това предложение да го дискутираме, а не да го 
оттегляме. Защото в момента имаме три предложения: да оставим същото 
ценообразуване; предложението, което съм направил аз; и предложението, 
което е направил г-н Портних.  

 
От залата: …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, момент, момент… 
 
Венцислав СИВОВ 
За твоето не знам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Излизате извън рамките на… влизате по същество в темата в момента. 

Говорете по процедурата. 
 



Венцислав СИВОВ 
В момента предложението, моето предложение е много по-добро, 

много по-разумно, което има резон в цялата работа. Наистина много голяма 
група хора са ощетени тук, но са ощетени особено крайградските линии, 
където няма еднакво ценообразуване на картите. Предложението на 
администрацията е добро относно ценообразуването на картите… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, влизате по същество по темата… 
 
Венцислав СИВОВ 
… по темата… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… по процедурата. По процедурата за оттегляне. 
 
Венцислав СИВОВ 
Аз смятам, че не трябва да го оттеглим, а да го дебатираме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Смятате, че трябва да го дебатираме. Разбрах, благодаря Ви. Колега 

Георгиев, дайте да чуем и за Вашата подкрепа по негативен начин. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не мога да разбера защо говорим за някакъв негативен начин, след 

като ние сме една позитивна политическа организация. От нас струи 
позитивизъм, градивно отношение. Ето ще покажа поредното градивно 
отношение. Ние ще подкрепим това предложение, защото е важно бюджетът 
на варненци да не бъде утежняван с поредния данък,  прикрит под формата 
на увеличение на билетче, с идеята, видите ли, да се купуват електронни 
карти. Ако колегите не са виждали, това е електронна карта за градски 
транспорт… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не съм я виждал, затова Ви гледам с… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, това е – вижте, това е красива, хубава пластика, не е лоша. Лошото 

е, че няма никъде, кажи-речи, българско знаме, освен нещо си прикрито под 
негова форма, но идеята е, че единственото електронно на тази карта е, че 
тя се нарича така, в смисъл, че ако имаме, ако… ще ползвам това парцалче, 
което удобно е оставено, ако имаме това и на него напишем електронна 
карта, ефективността ще бъде същата, защото … 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По процедурата, колега… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Само да кажа… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… по процедурата… не, моля Ви. По процедурата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
По процедурата. Важно е това предложение да отпадне, защото, за да 

заредиш тази карта или да си купиш това парцалче, висиш на същите 
опашки. Това е във времената, в които имаме безналични плащания, 
плащания през приложения, плащания… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ама и ние… имаме приложения, г-н Георгиев… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
… ама те не работят. Нищо не работи. За да си купиш в момента тази 

карта, трябва да чакаш на опашка, забележете… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По процедурата…. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
… в дирекция „Местни… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… значи, по процедурата. По процедурата. По процедурата. Разбирам, 

че ще подкрепите, че по непозитивен начин предложената от мен 
процедура... Колега Почеканов. Да чуем едно становище, вече по 
процедурата. 

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Да, благодаря. Дали ще оттеглим това предложение, или ще 

разгледаме предложението – както правим в момента, искам да заявя, че ПП 
„Воля“ не приветства вдигането на цените на билетите. Ние ще се 
въздържим предвид ситуацията в момента в България с пандемията. И ви 
моля наистина да привършим вече с тази точка. Да вземем решение дали ще 
се гледа, или няма да се гледа точката. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви благодаря за последното изречение. Режим на гласуване. 

По процедурата за оттегляне. Това ли е окончателният резултат? 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 37; против – 1; въздържали се – 1; отсъстващи – 12, 
предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, можете да продължите… да започнете по-скоро с точките 

от дневния ред. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, г-н председател, точка първа съобразно приетия 

дневен ред е относно приемане на отчета на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз на община Варна за 2020 г., със съответния 
проект за решение, който вие имате. Това е гласувано с положителен 
резултат на комисията по „Финанси и бюджет“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. Някой, който не е успял 

да гласува?  
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Генадий Атанасов – 

„въздържал се“, Щериана Иванова – „въздържал се“. 
 
Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т   З А  Р Е Ш Е Н И Е: 
 

     652-5. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община 
Варна към 31.12.2020 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:  
 
 
 
 



  
 

Уточнен план 
 31.12.2020 г. 

Отчет 
31.12.2020 г. 

  
I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр. № 1/, в т.ч.: 

                 

 
389 161 079 

/в лв./ 
   343 573 733 

 
1. Приходи за Делегирани държавни дейности:             196 896 307 

 
180 152 298 

 
 Неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Приходи и доходи от собственост 
- Глоби, санкции и наказателни лихви 
- Други приходи 
- Внесен ДДС /-/ 
- Помощи и дарения от страната 

1 109 568 
233 630 

237 
784 573 

-9 040 
100 168 

 
 

1 109 568 
233 630 

237 
784 573 

-9 040 
100 168 

 

 Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                          
 

- обща субсидия (по §31-11)                                                                    
- получени целеви трансфери (по §31-18)                      
- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)                                                                                                         
- възстановени трансфери (субсидии)  (по §31-20)                                                                                                         

 
Трансфери от и за  бюджети и сметки за 
средствата от ЕС  
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.: 

180 888 756 
 

171 269 155 
78 896 

9 669 030 
/-128 325/ 

 
5 810 455 

    
       9 087 528 

   
 

180 888 756 
 

171 269 155 
78 896 

9 669 030 
/-128 325/ 

 
5 810 455 

    
  /-7 656 481/ 

 
 

 - остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            
 

        9 087 528 
                    0 
 

9 087 528 
 /-16 744 009/ 

 
2. Приходи за Местни дейности: 192 264 772 

 
163 421 435 

 
Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.: 

 
- Имуществени и други данъци 
- Неданъчни приходи, в т.ч.: 

146 060 209 
 

86 191 255 
59 868 954 

146 060 209 
 

86 191 255 
59 868 954 

                  Постъпления от продажба на нефинансови 
активи по §40 

1 676 053 1 676 053 

   
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                        11 978 100 11 978 100 

 
- обща изравнителна субсидия за местни дейности 

от Централния бюджет за общини (по §31-12) 
 
      - целева субсидия от Централния бюджет за  

 
            232 400 

 

 
             232 400 

 

капиталови разходи (по §31-13)                                                                                                               
 
      -  получени целеви трансфери (по  §31-18) 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата 
от ЕС, в т.ч.:       
                                                  

- Трансфери м/у бюджети (нето)  
 
     - Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от 
ЕС (нето) 

2 658 700 
 

9 087 000 
 
 

/- 17 635 326/
  

     / -3 720 368/ 
 

/-13 924 747/ 
 

2 658 700 
 

          9 087 000 
 
 

/-17 635 326/          
  

     / -3 720 368/ 
 

/-13 924 747/ 
 



         -  Трансфери от/за държ. предприятия /ПУДООС/ 
 
Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 
 

- Предоставени заеми (-) 
 
- Възстановени заеми (+)       

9 789 
 

  4 246 633 
 

/-3 723 798/ 
 

         7 970 431 

9 789 
 

4 246 633 
 

/-3 723 798/ 
 

         7 970 431 
 

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                              47 615 156     18 771 819     

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)                                 -1 461 502 -1 461 502 

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)                                    -6 405 559 -6 405 559 

Възстановени суми по възмездна финансова помощ 6 405 559 6 405 559 

Заеми от чужбина (нето)                                                                      -804 615 -804 615 

Заеми от банки и други лица в страната (нето)                                   30 460 722 30 460 722 

Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)                           -5 081 943 -5 081 943 

Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове   нето (+/-): 

508 733 508 733 

Приватизация на дялове, акции и участия (+)                                         0 0 

Друго финансиране - нето (+/-)                                                                25 117 25 117 
Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:                               23 968 644 -4 874 693 

- остатък в лв. по сметки от предходен период(+)                                       23 349 883 23 349 883 

- остатък в левова равностойност по валутни сметки от 
предходен период (+)           

594 888 594 888 

- остатък в касата в лв. от предходния период (+)                                      24 140 24 140 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                                          0 -27 842 680 

- наличност в левова равностойност по валутни сметки в 
края на периода (-)    

0 -952 876 

- наличност в касата в лева в края на периода (-)                                             0 -47 781 

- преоценка на валутни наличности(нереализирани 
курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)                                                                                                

-267 -267 

 
   Уточнен план 

 31.12.2020 г. 
Отчет 

31.12.2020 г. 
  

I.  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по  
функции:         
      

 
 

389 161 079 

 
/в лв./ 

343 573 733 

 Общи държавни служби                              22 911 620 22 037 111 

 Отбрана и сигурност 3 332 899 2 119 629 

 Образование 157 111 776 147 273 626 

 Здравеопазване 23 783 890 20 291 130 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        27 445 926       25 483 223 

 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 94 312 633 71 173 608 



 Почивно дело, култура и религиозни дейности           23 958 969 
 

22 695 238 

 Икономически дейности и услуги 34 364 266 30 561 068 

 Разходи некласифицирани в други функции        1 939 100 1 939 100 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2020 г.:                                  389 161 079 343 573 733 
               

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

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема 
уточнен годишен план и отчет на разходите по Разчета за 
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране на община Варна към 31.12.2020 г.:  уточнен годишен 
план – 56 777 613 лв., отчет – 36 611 304 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, 
№ 4а, № 4б, Пр.№ 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр.№ 12, Пр.№ 12а, Пр. № 12б, 
Пр. № 12в, Пр. № 12г, Пр.№ 12д) и уточнен годишен план и отчет на 
Разчетите за капиталовите разходи за съфинансиране на 
оперативни програми и проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 12г, Пр. 
№ 17). 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г.,  Общински съвет - Варна приема 
преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 45 587 346 лв., в т.ч. от 
държавни дейности – 16 744 009 лв., от дофинансиране на държавни 
дейности – 425 421 лв. и от местни дейности – 28 417 916 лв. /Пр. №11/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема 
уточнен годишен план и отчет към 31.12.2020 г. за следните целеви 
разходи, както следва: 



4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-
14 „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ по 
съответните функции за: 

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

на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/: 
уточнен годишен план – 436 201 лв., отчет – 347 000 лв. и преходен 
остатък в размер на 89 201 лв., в т.ч. както следва: 

 4.1.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 147 850 
лв., отчет – 144 950 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 2 900 
лв. 

  4.1.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 288 351 
лв., отчет – 202 050 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 86 301 
лв. 

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

и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна 
дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен 
годишен план – 134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и преходен остатък в 
размер на 3 800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма на община 
Варна за 2020 г.“/, в т.ч. както следва:   

 4.1.2.1. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - 
по бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното 
осигуряване”: уточнен годишен план – 126 250 лв. и отчет – 122 450 лв. 
и преходен остатък в размер на 3 800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална 
програма на община Варна за 2020 г.“/                   

4.1.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета 
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:  
уточнен годишен план – 8 300 лв. и отчет –  8 300 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 
„Социална програма на община Варна за 2020 г.“/   

              
 4.1.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело: 
 4.1.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета 

на местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план 
– 8 550 лв.  и отчет – 8 550 лв. /Пр. № 2/. 

 
 4.1.4. функция Икономически дейности и услуги: 
4.1.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета 

на местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: 



уточнен годишен план – 7 945 793 лв.,  отчет - 7 575 793 лв. и преходен 
остатък в размер на 370 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.                      

  4.2. Отчет на разходите по план сметка „Чистота” за 2020 г.: 
уточнен годишен план към 31.12.2020 г. – 38 122 849 лв., отчет – 28 854 
526 лв. и преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 9 268 323  лв. 
/Пр. № 7/. 

 4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи“ /Пр. № 10/. 

 4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни 
плащания и наеми на морски плажове за 2020 г. - уточнен годишен 
план на приходите за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., отчет на 
приходите за 2020 г. – 1 940 225 лв.  Уточнен годишен план на разходите 
за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., отчет на разходите за 2020 г. – 
1 914 677  лв. и преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 25 548 
лв. /Пр. № 16/. 

  4.5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.: 
уточнен годишен план в размер на 2 658 700 лв., отчет – 934 327 лв. и 
преходен остатък в размер на 1 724 373 лв. /Пр. № 4 “Уточнен план и 
отчет към 31.12.2020 г. на капиталови разходи, финансирани от целева 
капиталова субсидия“/ 

  4.6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 
приходи от приватизационни сделки за 2020 г.: уточнен годишен план 
на приходите – 703 549 лв. и отчет на приходите – 703 549 лв.; уточнен 
годишен план на разходите – 703 549 лв., отчет на разходите – 478 270 
лв.; преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 225 279 лв. /Пр. № 
13/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет - Варна приема 
уточнен годишен план и отчет на разходи за 2020 г. по определени 
дейности и приложения по бюджета на община Варна:  

 - разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ - уточнен 
годишен план – 21 942 894 лв. и отчет – 21 129 024 лв. /Пр. № 5/; 

 - разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“ - уточнен годишен план – 1 664 776 лв. и отчет – 1 029 212 
лв.  /Пр. № 5а/; 



 - разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ - уточнен 
годишен план – 6 340 010 лв. и отчет – 5 715 300 лв./Пр. №5б/;  

 - разходи за дейност 622 "Озеленяване" без разходите на ОП 
„УПО“ - уточнен годишен план – 3 507 182 лв. и отчет – 3 492 684 
лв./Пр. № 5в/; 

 - разходи за дейност 623 „Чистота“ без разходите на ОП „УПО“ - 
уточнен годишен план 28 546 647 лв. и отчет – 23 572 489 лв./Пр. № 5в/; 

- разходи за дейност 619 „Други дейности дейности по 
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ 
без разходите на ОП „УПО“ и ОП „ИП“ - уточнен годишен план 18 890 
944 лв. и отчет – 10 406 495 лв./Пр. № 5в/; 

- разходи за дейност 759 "Други дейности по културата" - уточнен 
годишен план 16 266 лв. и отчет – 16 266 лв./Пр. № 5в/; 

 - разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ - 
уточнен годишен план – 6 264 592 лв. и отчет – 6 236 892 лв./ Пр. № 6/;  

 - разходи за общинските предприятия /Пр. № 6а/  
 - разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/ 
 
   6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по Общински съвет – Варна приема 
уточнен годишен план и отчет към 31.12.2020 г. на общинските 
програми и целеви субсидии и трансфери по програмите /Пр. № 8/, 
както следва: 

 6.1. функция Общи държавни служби: 
Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия 

към Общински съвет – Варна:  уточнен годишен план – 20 230 лв. и 
отчет – 20 230 лв. по бюджета на местна дейност 123 „Общински 
съвети“. 

 6.2.  функция Отбрана и сигурност: 
Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора 2020 г.“: уточнен годишен план – 114 820 лв. и отчет 
– 114 820 лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по 
вътрешната сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен 
план – 98 272 лв. и отчет – 98 272 лв.   

 
    6.3. функция Образование: 
    6.3.1. Общинска програма „Младежки дейности 2020 г.”: 

уточнен годишен план –  434 340 лв. и отчет – 434 340 лв. по бюджета 



на местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 19 399 лв. и отчет – 19 399 лв.; по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 274 192  лв. и отчет –274 192 
лв.; по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинства“: уточнен годишен план – 798 лв. и отчет – 798 лв. 

    6.3.2. Общинска „Програма на община Варна за квалификация 
и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 
2020 г.“: уточнен годишен план – 93 865 лв. и отчет – 93 865 лв. по 
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в 
т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.  

    6.3.3. Общинска програма „Програма на община Варна за 
приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни 
етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 г.“: 
уточнен годишен план – 50 075 лв. и отчет – 50 075 лв. - по бюджета на 
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 
лв.  

   6.3.4. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 
г. в община Варна“: уточнен годишен план – 103 113 лв. и отчет – 103 
113 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по 
образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен  годишен план – 63 000 
лв. и отчет – 63 000 лв. и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 2 000 лв. и отчет – 2 
000 лв. 

 
 6.4.  функция Здравеопазване: 
6.4.1. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 

рехабилитация на детско-  юношеското наднормено тегло: уточнен 
годишен план – 19 936 лв. и отчет – 19 936 лв. - по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 

6.4.2. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен 
годишен план – 19 943 лв. и отчет – 19 943 лв. по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 



    6.4.3. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на 
деца с увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 
25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

   6.4.4.Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки 
заболявания“: уточнен годишен план – 14 900 лв. и отчет – 14 900 лв. - 
по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“.  

  6.4.5. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен 
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. - по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

  6.4.6. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, 
зависими от психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 
лв. и отчет – 75 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“.      

  6.4.7. Общинска програма „Профилактика на женското здраве“: 
уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на 
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

      6.4.8. Общинска програма „Скрининг на заболявания на 
щитовидната жлеза“: уточнен годишен план – 30 960 лв. и отчет – 30 
960 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“.  

      6.4.9. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на 
маточната шийка“: уточнен годишен план – 9 640 лв. и отчет – 9 640 лв. 
- по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“.  

      6.4.10. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: 
уточнен годишен план – 29 998 лв. и отчет – 29 998 лв. - по бюджета на 
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

       6.4.11. Общинска програма „Зеленият двор на Варна 2020“: 
уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на 
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §61-02 
„Предоставени трансфери“ (-) 

      6.4.12. Общинска програма „Профилактика за рака на 
гърдата“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по 



бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“.  

   6.4.13. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и 
профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“: 
уточнен годишен план – 6 291 лв. и  отчет    – 6 291 лв. - по бюджета на 
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“  

  6.4.14. Общинска програма „Профилактика на онкологичните 
заболявания“: уточнен годишен план – 12 015 лв. и отчет – 12 015 лв. - 
по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ 

 
 6.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
6.5.1. Общинска програмa „Социална програма на община Варна 

2020“ за местни дейности: уточнен годишен план – 3 743 607 лв. и отчет 
– 3 739 807 лв. и преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч.: 

  -  за местната дейност 589 „Други служби и дейности по 
социалното осигуряване” - уточнен годишен план – 2 687 607 лв., отчет 
2 683 807 лв. и преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: 
уточнен план – 56 783 лв. и отчет – 56 783 лв. и по §42 „Текущи 
трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен 
план – 134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и преходен остатък - 3 800 лв. 

- за местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ – 
уточнен годишен план – 1 056 000 лв. и отчет – 1 056 000 лв. 

 
6.6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда: 
 6.6.1. Общинска програмa "Проекти за озеленяване и 

благоустрояване", съгласно Наредба на Общински съвет - Варна за 
финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване, 
свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на 
Община Варна по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ - уточнен 
годишен план – 54 607 лв. и отчет – 54 607 лв. /Пр. № 2, Пр. № 5в/. 

 
6.7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело: 
6.7.1. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 204 

927 лв. и отчет – 1 204 927 лв. - по бюджета на местна дейност 714 
„Спортни бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други 



текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен 
годишен план – 1 035 024 лв. и отчет – 1 035 024 лв.  

6.7.2. Общинска програма за „Международни и местни културни 
прояви за 2020 г.“: уточнен годишен план – 2 532 900 лв. и отчет – 2 532 
900 лв. - по бюджета на: местна дейност - 759 „Други дейности по 
културата“, местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности 
по религиозното дело“ и дофинансиране на държавна дейност 738 
„Читалища“, както следва: 

-  по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинства“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 
културата“: уточнен годишен план – 16 605 лв. и отчет – 16 605 лв. 

- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 
културата“: уточнен годишен план – 387 159 лв. и отчет 387 159 лв.; 

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ по бюджета на:  
            - на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен 
годишен план – 439 362 лв. и отчет – 439 362 лв.     
             - на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности 
по религиозното дело“: уточнен годишен план –  287 531 лв. и отчет – 
287 531 лв.; 
             - на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000 
лв. по общинска програма за устойчиво творческо развитие на 
фолклорен ансамбъл „Варна- НЧ „Христо Ботев 1928““ за 2020 г.  

 
6.8. функция Икономически дейности и услуги: 
6.8.1. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен 

план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност 
862 „Туристически бази“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 
за нефинансови предприятия“. 

 6.8.2 Програма „Туризъм“ за разходи, финансирани с приходи от 
туристическия данък за 2020 г.: 

  - уточнен годишен план на приходите – 1 543 875 лв., отчет на 
приходите за 2020 г. – 1 543 875 лв.  

  - уточнен годишен план на разходите – 1 543 875 лв. и отчет на 
разходите – 1 516 175 лв. по бюджета местна дейност „Други дейности 
по икономиката, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“:    уточнен годишен план – 90 000 
лв. и отчет – 90 000 лв. 

 



7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от 
Закона за общинския дълг към 31.12.2020 г. /Пр. №15/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема 
уточнен план и отчет за сметките за средства от Европейския съюз 
към 31.12.2020 г. /Пр. № 12, Пр. № 17/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема 
отчет за 2020 г. на предоставените трансфери от Централния бюджет 
за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински пътища по §31-12 „Обща изравнителна субсидия“, 
съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2020 г. /Пр. № 19/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема 
отчета на приходите и разходите на местната комисия за жилищно–
спестовни влогове за 2020 г. /Пр. № 20/ 



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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема 
Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов 
отчет за 2020 г. на община  Варна /Пр. № 21/.  

Решението не се приема. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 22; против – 7; въздържали се – 12; отсъстващи – 10 , 
предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, имате думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Следваща точка от дневния ред – Утвърждаване на Програма на 

Община Варна за повишаване на информираността на жителите на 
общината за имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в полза на 
масовата ваксинация. В комисията по финанси: 14 – за, 0 – против, 0 – 
въздържали се.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, заявка за изказване. От офиса ли г-н Костадинов прави 

заявките? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, г-н председател,… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. Търся колегата Костадинов… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Търся колегата Костадинов… 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Тука е, тука е. До офиса отиде. Става въпрос за предложение, в което 

Община Варна държи да изхарчи поредните 20 000 лв., свързани с нулева 
ефективност. Тук не става въпрос за здраве – искам да го подчертаем. Не 
става въпрос за здраве, а за неправилно харчене на публичен ресурс. 
Коментирахме го с г-н заместник-кмета - това е негово предложение - и в 
дебата беше уточнено, че поне има… поне десет други социални дейности, 
към които могат да бъдат насочени тези пари. Тези 20 000 лв. се харчат 
въпреки факта, че държавата и Европейската комисия харчат в пъти повече 
и ефективността не е кой знае колко по-голяма. Защо, защо след като г-н 
Балачев, който също го няма, казва, че това не е чувал, който можем да 
тупаме, когато си решим, сега изведнъж… а, Вие тук ли сте били… ставате 
незабележим…  

Та, в тази връзка, как така този чувал намираме начин да го изтупаме 
точно когато за нас е изгодно. В тази връзка призовавам колегите общински 
съветници да не приемаме този разход, защото, действително, ако и Сънчо 
можеше да бъде пуснат по телевизията, той щеше да призовава за 
ваксиниране. От сутрин до вечер всички радиа призовават за ваксиниране. 
Общината няма как да постигне същата ефективност каквато постигат 
националните медии. Просто тук не става въпрос за пари, не става въпрос за 
здраве, става въпрос за ефективен разход. Този разход не е ефективен и 
Дирекция „Социални дейности“ има къде да изхарчи тези пари много по-
ефективно, убеден съм. Знам, че и Вие сте убеден, затова кимате 
одобрително. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Ганев, ще прередите г-н Костадинов. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Между другото този микрофон работи там. Ако е възможно да не 

сядаме на ….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да не ставам непрекъснато. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие си стойте седнал, аз ще Ви дам накрая възможност да станете. Аз 

тук гледам кой иска да се изказва. Заповядайте.  
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, радвам се, че тук има представители на 

администрацията. Доста често се случва да отсъстват, но в случая е добре, 
че има и двама заместник-кмета. Конкретно за тази точка. Първо, бих искал 
да попитам защо все още не е разглеждано предложението на „Възраждане“ 
за реципрочно отпускане на 20 000 лева за провеждане на кампания за 
вредата от ваксиниране срещу Ковид-19. Г-н председател, нещо по темата 
имате ли Вие да отговорите?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е достигало до мен. 
 
Цончо ГАНЕВ 
А, не е достигало? Знаете ли колко отдавна сме го вкарали това нещо? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще проверя и ще Ви дам писмен отговор. Но не си спомням… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Не. Аз не искам писмен отговор. Аз искам това, за което в началото 

на заседанието говорихме. Коментирахме за липсата на диалогичност и за 
работа е точно това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи изобщо… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ние сме го входирали и не е вкарано дори за разглеждане. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, относно липсата на диалогичност се обърнете към колегата 

Георгиев да Ви разясни по отношение на диалога как през… на предходната 
сесия дойде и каза за наредбата за мокрите печати. Беше му оказано пълно 
съдействие. Качихме на сайта по ваше предложение. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Сега, да продължа по темата, тъй като…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, не е сериозно да ме обвинявате в липса на диалогичност. 
 
 
 



Цончо ГАНЕВ 
Не. Напротив. Напротив, аз говоря за конкретен пример, че е липса 

на… Хайде да не ставам по-остър. Входирано е много, много отдавна. Не 
говорим за входиране днес, вчера или преди комисия по финанси.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отговорих Ви… /н.р./ 
 
Цончо ГАНЕВ 
Разбрах. Разбрах. Но това е точно това, което се случва вече за пореден 

път. Нали, няма да задълбавам пак. Явно е, че не е достигнало случайно до 
Вас. Но имаме искане конкретно за това нещо, тъй като според нас, при 
положение че държавата отделя огромен, не огромен – целия си ресурс да 
убеждава за ваксиниране, вие искате да дадете 20 000 лева от парите на 
варненци. Имате ли представа, защото аз се съмнявам, че имате. Ако имахте, 
нямаше да го правите. Да отидете да видите в каква кочина са нашите ДКЦ-
та. Вместо да ги дадете за облагородяване и да има поне едно нормално 
място за там, вие искате да ги дадете за нещо, което държавата така или 
иначе опитва, даже вече да стане задължително. Това е недопустимо 
изразходване и е срам, че вие го правите като предложение. Г-н Базитов, 
бихте ли ми отговорили какво стана с тези, както ги нарекохте,85, налагащи 
глоби, служители на… актосъставители, извинявайте, актосъставители на 
Община Варна, които ще обикалят и ще налагат глоби по заведения и 
учреждения? Как точно го уредихте този въпрос? Заплащате ли на тези 
хора? Ходят ли, обикалят ли? И това ли е най-….. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, извън темата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
…./н.р./ политика в община Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извън темата. Извън темата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Как ще е извън темата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. Извън темата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Напротив, не е извън темата. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нищо общо няма ваксинацията с контрола за спазване на 

противоепидемични мерки. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Е, как да няма нищо общо? Има нещо общо. За пореден път се 

изразходват общински средства. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нищо общо няма. Темата е ваксинация и популяризиране на 

…популяризирането й. И моля да спазваме точно тази тема. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Точно тази тема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„Контрол за спазване на мерки“ – тема и точка такава няма.  
 
Цончо ГАНЕВ 
По какъв критерий Община Варна реши да хвърли на вятъра 20 000 

лева, при положение че цялата държава се е впрегнала да обяснява на 
българина как трябва да се ваксинира, а този тъмен балкански субект –  
българинът, какъвто съм и аз, отказваме да се ваксинираме, и вие зорлям 
искате да изхарчите общинските пари за такова нещо. Срам и позор. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Срам и позор. Всеки един от нас си има мнение, така че, моля, без 

такива квалификации. Давам думата на г-н Базитов, да даде отговор по 
въпроса. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И аз искам реплика след това, защото нещо ми се струва, че излязохме 

извън всякакъв контрол. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И много моля да спазваме добрия тон. Не ми харесва тона от 

трибуната, който се използва, и блъскането по самата трибуна. 
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми колеги. Чувствам се малко виновен тук и в ролята на 
ученик от Хаджигенчовото училище, защото в първата част на дискусиите 



бях посочван аз персонално с пръст от общинския съветник, сигурно 
несъзнателно, но може би точно съзнателно, защото тази точка отново е 
възможност да се насочи вниманието Ви към един корумпиран, един 
неизпълняващ задълженията си административен ръководител. Така беше в 
първата част. А сега, колкото до тази програма, виждам, че много интересно 
по това, което се чете в мобилните телефони и аз наистина ще прекратя 
моята аргументация за програмата, защото с емоция, воден от тази емоция 
и от политически пристрастия, няма да постигнем никакъв резултат. 
Програмата наистина е на базата на желанието, предявено от всички ДКЦ-
та в писмена форма до Община Варна, до нас. Идеята е наша, разбира се, 
обаче е подкрепена от всички ДКЦ-та, които са пожелали да се включат в 
промотирането на тази дейност. Колкото до това дали трябва, или не трябва 
да се ваксинират, никой никого не задължава с тази програма. Ние просто 
сме длъжни, като администрация и вие като общински съветници, надявам 
се, да промотираме, че в момента състоянието на здравеопазването и 
предпазването от Ковид-19 е изключително плачевно за страната ни. Всички 
европейски и световни класации дават, че България не е на необходимото 
ниво по ваксинация. И това не е упрек, нито е задължение. Всеки има право 
да избира. Не знам дали ще има някаква законова основа да стане 
задължително това, аз не съм радетел на законовите форми, но на 
предложението да промотираме нуждата от ваксинация съм. Колкото до 
така сериозния план за това защо не беше нашата програма, оставям на 
вашата съвест да решите коя от двете програми е по-важна. Защото защо ще 
приемаме вашата програма, която ще изхарчи 20 000 лева, а няма да 
приемете нашата програма, която също е 20 000 лева. На Вашата съвест, 
уважаеми общински съветници. Програмата е достатъчно аргументирана и 
подкрепена от всички ДКЦ-та. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Базитов. Така. Други мнения? Колегата Капитанов 

– заявка за изказване. Г-н Балачев, първо Вие поискахте. Извинявам се. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да. Няколко неща искам да кажа и най-вече на колегата Ганев. 

Очевидно „Възраждане“ днес така сте много възбудени и ако погледнем 
протокола, сигурно половината от изказванията са на всички ваши там 
четирима общински съветници. Да, желанието ви да минете четирите 
процента е очевидно. Аз ви го желая, не Ви желая нищо лошо, но нека това 
да не става на гърба на тези задачи, които ние трябва наистина да решим 
днес. Например, преди малко вие не подкрепихте приемането на Програмата 
за 2020 г., без да кажете защо. А тя на комисия беше разгледана, утвърдена. 
Тук е целият финансов отдел, Стефка е тук, нали. Вие обаче за това не 
мислите, че там са милионите и че там трябваше, ако искате да проявите 



някаква активност, да кажете защо не приемате тази програма. Сега казвате 
защо даваме 20 000 лева. 20 000 лева се дават на ДКЦ-тата, защото там са 
болните. Там са хората, които ходят да търсят медицинска помощ, и 
националната политика, не на ГЕРБ, не на СДС, не на някой друг, не на БСП 
или на когото и да, е, е че трябва да се ваксинираме. Друг е въпросът дали 
аз ще се ваксинирам, аз не съм, дали вие ще се ваксинирате или който и да 
било. Но убеждаване е необходимо и ние го правим чрез тези наши 
търговски дружества, които са близо до болните хора. Иначе какво искате? 
Да го дадем на „Обреди“, на всеки опечален, който е загинал? Знаете ли, че 
днес 15 души са починали във Варна от Ковид? Не знаете. Да отидем там и 
на техните близки да правим агитации и да възложим тази дейност на 
„Обреди“. Нека да бъдем умерени. Да, вие може да имате такава позиция. 
Може да считате, че е вредна ваксината. Тя не е вредна, но няма доказано 
полезно действие 100 %. И затова всички се колебаем, и аз включително. Но 
да излизаме с такава позиция, че похарчваме 20 000. 20 000 на 500 000 
(годишен бюджет) - това е една капка в морето, което е за здравето на 
нашите граждани. И затова сме го дали там, където са болните хора. Те да 
разберат дали трябва, или не трябва. Защото болните хора са по-лабилни и 
те почиват повече. Имаме ли спор в това нещо в статистика? Мисля, че 
нямаме. И затова ще гласувам „за“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Дуплика на колегата Ганев, след което колега 

Капитанов.  
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
От залата: …. И аз имам  заявка… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Професор Цветкова, ще Ви дам възможност след колегата Капитанов, 

тъй като Вашата заявка не е излязла в системата. Заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Тъй като г-н Балачев си позволи като немедицинско лице да 

коментира ваксините, в тази връзка ще направя и аз дупликата си. При 
положение че медицинските специалисти са категорични, че ваксинираните 
не са по никакъв начин защитени от повторно заразяване, и фактите са 
налице, при положение че смъртните случаи на хора с ваксини са не по-
малко, а имаме между другото национален регистър и европейски регистър, 
в който са регистрираните, само там десетки хиляди, а в България са вече 
стотици ваксинирани починали. Да попитам аз сега кой ще носи 
отговорност, ако някой от тези, който е бил промотиран, казвайки г-н 
Базитов, си сложи ваксина, утре се разболее и, да не даде Господ, след това 



почине. В тази връзка, много моля, да не правим такива внушения колко са 
полезни ваксините за Ковид-19, при положение че смъртните случаи са 
немалко и на хора, които са ваксинирани. Затова по никакъв начин не мога 
да подкрепя и ние от „Възраждане“ няма да подкрепим изразходването на 
общински средства за рекламиране на това ваксиниране. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Дуплика? Позицията на групата беше изразена. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Към г-н Балачев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Искам само да обърна внимание, г-н Балачев, да харчим пари за 

промотиране на ваксиниране в болници е точно като да насочим този ресурс 
към „Обреди“. Няма никаква разлика. Там се борим с последствията. Там 
отиват вече болни хора, а не тези, които искаме да ги предпазим от 
заболяване. Сгрешен е т.нар. таргет на хората, към които да бъде насочена 
тази т. нар. промоция. Така най-логичното мислене е хората, които искате 
да предпазите, трябва да го направим чрез промотиране на здраве, 
здравословен начин на живот, спорт. Това е ролята на Общината, а не да 
пилее пари за пореден път. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля ви, колеги, да не правим политика върху пандемия. Тук включая 

всички преждеговорящи коментираха заболеваемост, колко е тежко 
заболяването, колко не било тежко и т.н. Ние не сме специалисти в тази 
област. Ние не сме специалисти.  

Г-н Капитанов, със закъснение, заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да, благодаря, г-н председател. Първо, искам да се съглася с колегата 

Георгиев, че ние трябва да обърнем доста повече внимание на 
профилактирането, така че да повдигнем като цяло здравния статус на 
нашите съграждани, което за мен е някаква тема, в която трябва да се работи 
много активно, може би в „Младежки дейности и спорт“ и „Наука и 
образование“ –  това е тема, за която да се развива. Обаче това е долу-горе 
единственото, за което ще се съглася с Вас. Нали, сега трябва да си правим 
сметка, че ние не сме хора, които да имаме компетенции да решаваме дали 
това е хубаво, или не е хубаво. Някой друг вместо нас, който е много по-



компетентен, вече си е дал становището. Това са хора, които са назначени 
специално за тази работа, да вършат това и да ни казват – да, това е вярно, 
това не е вярно. Има някъде моменти на риск, има някъде, когато прави 
човек крачка встрани, после се коригира. Ситуацията беше такава. Трябва 
да приемем, че не всичко може да бъде предвидено по някакъв успешен 
начин. Но, извинявайте, сега да тръгнем да... знам, разбира се, че това е 
крайъгълният камък във вашата предизборна кампания, нали всичкото 
срещу ваксините. Също така знам, че имате тенденция да обвинявате към 
насилствено ваксиниране. Тоест задължително, където аз не съм чул някой 
досега да го промотира това нещо и категорично искам да кажа, че съм 
против това нещо. Всеки трябва да има правото на собствен избор, за да 
може той сам да прецени дали трябва, или не трябва да бъде ваксиниран. Но 
това трябва да бъде информиран избор. Т.е. ние в момента говорим за една 
информационна кампания, в рамките на която информационна кампания от 
нас се очаква да разпространим информация, до която са стигнали на 
национално ниво хора, които са много по-компетентни и информирани от 
нас всички. Аз лично мога да се похваля, два пъти чипиран, с Бил Гейтс си 
говоря всеки ден по три пъти без телефон. Нали, сега извинявайте, смешни 
работи са тези. Там има някакви легенди, които са прекалени. Но ще ви кажа 
само два факта. Над 20 000 души, аз лично имам поне трима души познати, 
които починаха покрай това нещо в рамките на последните осем месеца. 
Само днес са 150. Сега, нали, както и да го погледнем, винаги сме били 
консервативни в това отношение българите. Сещам се за една история от 
едно село, където уплашили се от влака, че той ще им … умрат кокошките, 
когато минава покрай тях. Влакът минал на 7 километра от селото. Селото 
умряло след 50 години. Нали, дайте малко да сме по-сериозни и в случая си 
играем с живота на хората. Ние говорим чисто за информационна кампания. 
Община Варна може да бъде ефективна, аз между другото съжалявам, 
мислех, че хора, които са медици, ще се изкажат преди мен, затова изчаках, 
но изпреварих явно проф. Цветкова. Ние по принцип можем да бъдем много 
силни във фокусираното прилагане на тази информация. Тоест там, където 
има концентрирано събиране на хора, които по някакъв начин могат да 
бъдат повлияни от нея, на които може да им се отрази положително. Нека 
да не спекулираме, нека да бъдем сериозни. Не считам, че тук в този 
Общински съвет имаме компетенцията да кажем – да, това е добро или 
лошо. Други хора са го решили, също, както са го решили за много други 
неща, като примерно да решим дали този таблет е добър или не, има ли в 
него радиация, нещо облъчване, прави ли ни проблем, или не прави. Това са 
правомощия, които сме делегирали на хора, на които на всичкото отгоре им 
се плащат доста сериозни така средства, само и само за да могат те техните 
компетенции да ги обърнат към всички нас и ние да можем да разчитаме на 
тях. Според мен, извинявайте, нали, безсмислено е това оспорване. Това 
обаче, което мога да обърна внимание, е, с което между другото с господин 



Ганев ще се съглася, може би трябва да обърнем внимание много на начина, 
по който ще се харчат тези средства, така че те да бъдат ефективно 
похарчени, а да не отидат по един традиционен за община Варна начин – да 
влязат в различни медии, които после изведнъж да се окаже, че хвалят, нали, 
снимките на нашия кмет. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Във връзка с последното казано от Вас, преди да дам думата на г-н 

Ганев за дуплика, ще дам думата на г-н Базитов да разясни все пак за 
програмата, тъй като няма да се дават от общината парите за медии, а ще 
отидат в ДКЦ-тата, където има концентрация на хора. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Точно. Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

прочетете програмата. В нея са дадени точните разчети, по които ще отидат 
тези средства. Няма никъде другаде да отидат. Те отиват в ДКЦ-тата за 
профилактика. Казахте, че сте съгласни с колегата общински съветник за 
профилактика. Най-добрата профилактика е програмата за предотвратяване 
на пандемията, която е обхванала целия свят. Тази програма е 
профилактика. Нищо…  

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Коста БАЗИТОВ 
Моля Ви, прочетете в Уикипедия какво пише. Вие сте хора. Там пише 

„профилактика е комплекс от мерки за запазване здравето на човека“. На 
човека. В момента говорим за мерки, които да предпазят от заболяването 
Ковид. И затова мисля, че тези 20 000 лева станаха проблем не заради 20 000 
лева, а заради нещо друго, за което всички знаем за какво става дума. Защото 
вземането на решение за стотици хиляди левове минават много по-лесно. В 
момента съм в недоумение за какво става дума. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Дуплика последна. След което……. 
 
Коста БАЗИТОВ 
А колкото до погледите и начина на разговор със заместник-кметове 

от общински съветници, няма да позволя по този начин да говорят 
общински съветници със служебни лица от администрацията – с  размахване 
на пръсти, с погледи и с други неща. Напускам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз вече направих забележка. 



 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Капитанов, съгласен съм с това, което казахте, и се радвам, че 

отбелязахте по отношение на нуждата от профилактика за това нещо. На 
втори септември, на 02.09., е входирано нашето искане,  днес е 29-ти…за да 
се направи аналогичното нещо, което поискахме. Щом Общината в лицето 
на цял заместник-кмет държи да изхарчи 20 000 лева за това нещо, ние 
искаме същата Община да изхарчи  20 000 лева да обясни колко е хубаво 
човек да поддържа здравословен начин на живот и това нещо да стане. 
Именно заради това, г-н Капитанов, ние на 02.09. входирахме аналогичното 
искане с абсолютно същите посочени от заместник-кмета критерии и по 
абсолютно същия начин да отидат парите на същото място, пак в ДКЦ-тата, 
нека те да направят също това нещо, не за медии, а да отидат реципрочно, 
да се обясни колко е хубаво да има човек здравословен начин на живот и да 
не стига дотам да се разболява. 

 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз Ви дадох думата за реплика…. аз Ви дадох думата за изказване… 

А, реплика, а Вие сте дуплика… професор Цветкова… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Ганев, радвам се, че с Вас мислим по един начин, просто искам да 

направим едно малко уточнение, защото от думите Ви не става съвсем ясно. 
Ако Вие искате да промотирате лошия ефект от ваксините, аз съм „против“. 
Ако искате да промотирате по същия начин да се отделят средства за един 
добър начин на живот, за какъвто с г-н Георгиев много пъти сме говорили в 
комисия „Младежки дейности и спорт“, който да носи профилактика и да не 
се стига до масово разболяване, аз съм абсолютно съгласен с Вас. И считам 
между другото, без да съм така медицинско лице, но аз считам, че имаме 
много сериозни проблеми със странични заболявания, които една такава 
брошура, която да промотира здравословен начин на живот, без да 
намесваме ваксините в нея, аз съм абсолютно в тази посока. Бих Ви 
подкрепил в момента, в който дадете предложението. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Капитанов. Проф. Цветкова, дойде часът на 

специалиста.  
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Нямам претенции да бъда специалист, но г-н Базитов излезе…  



Г-н председател, на комисия „Здравеопазване“ г-н Георгиев присъства 
и го обсъдихме тогава въпроса. Първо, имаме национална здравна стратегия 
и служебният министър на здравеопазването Кацаров сведе заповед до 
общините да засилят процеса и да се засили отговорността на общините към 
процеса на имунизация. Вследствие на това имаше събиране в Областна 
управа и съответно знаете как административно протича, коя власт на кого 
е подчинена. По отношение на това, което искате да проведем –  кампания 
за вредата от ваксините, кои сме ние? Съжалявам, че колегите лекари в 
момента ги няма, защото си отидоха на работните места.  Една информация, 
говоря конкретно в областта на медицината, във фармацията, 
стоматологията и т.н, тя трябва да е потвърдена от клинични научни данни. 
Не можем голословно аз, вие или който и да е, на база собствени 
наблюдения да вменяваме, да внушаваме едно или друго какво е полезно 
или вредно, от рубриката „Една жена каза“. Това е несериозно и понеже 
говорите за поемане на отговорност за вредата от ваксините, а в обратния 
случай кой, кой ще поеме вредата от неваксинацията, с какво ще го 
докажете?! И говорихме, точно на комисия беше обяснено за 20 000 лева в 
какво ще се състои дейността. Знаете, и г-н Базитов Ви обясни, че част от 
клиповете, които са направени, са направени безплатно от Медицински 
университет – Варна, който винаги е бил партньор на Общината.  

И още нещо по отношение на профилактиката, по отношение на 
здравословния начин на живот, няма община на територията на България, 
която да има толкова много профилактични програми, които обхващат от 
две години, до хората в третата възраст, като започнем с детски слух, детско 
зрение, детско дентално здраве, за първи път беше въведено безглутеново 
хранене  на територията на всички общински заведения – ясли, детски 
градини, „диабетно стъпало“ имаше, ето Община Варна, заедно с 
Медицинския университет, заедно със „Света Марина“, провеждат точно 
профилактика на диабета и се работи не само с децата, работи се със 
семействата... Разгледайте ги…профилактика на рака на маточната шийка, 
на дихателните заболявания… Така че можем да надграждаме, но да кажете, 
че нищо не е направено, просто говори, че не сте ги погледнали нещата. 
Гледате ги от едната страна и точно това тогава на комисия ви обърнах 
внимание. Има резултати точно от ранната профилактика, колко 
навременни такива заболявания спестяват ресурс, спестяват животи и 
подобряват качеството на живот и то на хора в работоспособна възраст, 
които могат да работят, да продължат да работят. Само това исках да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. И във връзка с голословенето, г-н Ганев, ето го вашето 

предложение от 2-ри септември, на 7-ми съм го пратил в комисията по 
„Здравеопазване“ , след което има становище от администрацията, което е 
постъпило в комисия по „Здравеопазване“ на 17-ти. Така че въпросът за 



вашето предложение, което аз не съм го вкарал според Вас на сесия –  към 
проф. Клисарова… Така… Защото си го държа на бюрото сигурно… 
сигурно си го държа на бюрото. Това нещо го имате  в системата и като 
гледате от коя дата Ви е предложението, бъдете така добър да видите и 
резолюциите кога са направени, а не с конкретен тон, надменен, нали, да ми 
се говори по този начин.  

 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Така следата я имате, ето я на хартия… така черно на бяло… черно 

на бяло… при мен ли е предложението? При мен ли е предложението?... 
черно на бяло… 

 
Цончо ГАНЕВ 
От залата:… черно на бяло… Точно така …  /н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… при мен ли е?… или е в комисия по „Здравеопазване“… 
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: …Вие трябва да следите къде е стигнало…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Ето Ви го къде е стигнало, Вие можете да си го видите, не аз да го 

следя… Не аз да го следя, имате си имейли, то си е Ваше предложение… 
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: … /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, колега Ганев, с двугодишния си опит, нали, моля да не ми давате 

акъл какво значи председателството.  
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: ... а Вие може да ми давате съвети, които …  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
... Не Ви давам съвет, отговорих Ви на въпроса, за който много 

бързахте да получите отговор. Така. Защото сме на камерата, на трибуната. 
Г-н Балачев. Колегата Атанасов първо по темата. Извинявам се.  

 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
И след това  ще имам процедурно предложение да прекратим дебатите 

и да минем към режим на гласуване. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Г-н председател, уважаеми колеги, да, съгласен съм с това 

процедурно предложение, само че искам да кажа нещо. Най-вероятно е 
станало нещо, от което някой се е почувствал обиден, но всеки така или 
иначе, след като е застанал на определено място, е длъжен да отстоява с 
аргументи и да търси своите права, ако се чувства обиден по друг начин, а 
не да напуска залата. Това се казва за всички от администрацията, след като 
има нещо, те трябва да са тук. Не знам какво е станало между колегата и г-
н Базитов, но не може да си тръгва г-н Базитов, защото се е почувствал 
обиден. Съгласен съм, може да е станало нещо, но трябва да седи тук, както 
защитават всеки един от заместник–кметовете или от директорите на 
дирекции са тук и независимо от това, че може да има някакъв упрек, 
повишил се е тон или нещо е станало, трябва да са тук, за да могат да 
защитават предложенията, които са направени, въпреки всичко. Това е 
моето мнение. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Във връзка с казаното от Вас при излизането от страна на заместник-

кмета Базитов, не е останала темата без представител. Директорът на 
Дирекция „Здравеопазване“ е тук, така че ако има въпроси, тя е достатъчно 
компетентна да отговори. В смисъл такъв, имаме представител на 
администрацията, който да даде отговори по темата.  

 
Христо АТАНАСОВ 
От залата: … И аз може да се обидя… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако може аз да напусна, Вие да седнете на моето място за малко.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
А има ли, само г-н председател, има ли други изказвания или? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други изказвания няма. Режим на гласуване.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Ако не, да преминем към режим на гласуване. А не, не, благодаря. 

/Балачев към Мария Димитрова в залата/.Атанасов той е вашият човек. Той 



е вашият човек очевидно. Съзирам някаква връзка между вас двамата, нали, 
естествено на жена му няма да кажа, но все пак. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Аз имам чувството, че чакате само да каже Балабанов, че излиза и 

веднага да поискате думата.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: Напротив. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Режим на гласуване. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Има режим на гласуване, после, ако искате, ще Ви дам съвсем за 

кратко да кажете мнение. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата:… /н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Съжалявам, просто беше даден, преди да седна тук. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: … Съветниците не знаят какво гласуват. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. Това е процедурата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Направих предложение за прекратяване на дебатите. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Има процедура за прекратяване на дебатите. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Но понеже няма други записвания, затова считам, че процедурата е по 

гласуване по проекта за решение. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Не, не, момент, изчакайте. Значи, може би това разминаване, което се 

получи. Аз казах, че процедурата е по прекратяване на дебатите, затова тук 
се получи объркване. Извинявам се от мое име на всички, просто 



процедурата е по прекратяване на дебатите. Съжалявам, беше 
направена…Нека да изгласуваме… 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ  
Вие водите заседанието, ако трябва да се прегласува, тогава… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… предложението за прекратяване на дебатите. 

 
Христо АТАНАСОВ 
…моля Ви да прегласуваме предложението за прекратяване на 

дебатите. Процедура по прекратяване на дебатите. Има ли колеги, неуспели 
да гласуват? 

 
Общи резултати от електронно гласуване:   за – 36; против – 3; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 

За протокола: Юлияна Боева – „за“.  
Друг колега, който да не е успял? Така… 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:   

за – 37; против – 3; въздържали се – 2; отсъстващи – 9, предложението се 
приема.* 

 
 

Христо АТАНАСОВ 
Гласуваме сега самата точка по същество, а след гласуването на 

точката ще Ви дам думата. Колеги, режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 29; против – 4; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 
За протокола: Юлияна Боева – „за“. Друг колега, който да не е успял? 

Николай Евтимов – „за“. Не Ви разбрах?  
 
 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

653-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава „Програма за повишаване информираността на 
жителите на общината за имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в 
полза на масовата ваксинация“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 653-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г.,  Общински съвет – Варна реши:  

1. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет 
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ І „Св. Клементина“ ЕООД, ЕИК 000090026, 
като целева субсидия за извършване на дейности по общинска програма 
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.  

2. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет 
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ ІІІ Варна ЕООД, ЕИК 813154554, като целева 
субсидия за извършване на дейности по общинска програма 
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.  

3. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет 
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ ІV - Варна ЕООД, ЕИК 813116984, като 
целева субсидия за извършване на дейности по общинска програма 
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.  

4. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет 
хиляди лева) за 2021 г. на ДКЦ V „Св. Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, 
като целева субсидия за извършване на дейности по общинска програма 
„Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.  

Необходимите средства в размер до 20 000 лв. да бъдат осигурени от 
бюджета на община Варна за 2021 г. с компенсирана промяна в дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването” по 43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“ за сметка на §10 „Издръжка“. 

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.  

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:   

за – 32; против – 4; въздържали се – 4; отсъстващи – 11, предложението 
се приема.* 



Христо АТАНАСОВ 
Така, давам Ви думата, моля Ви кратко и стегнато, за да може и да Ви 

я давам и друг път. Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря, г-н председател. Господа съветници, моля да прегласувате 

със следните аргументи. Първо, това, което току-що гласувате, е хвърляне 
на вятъра на  20 000 лева. Ако Вие искате да ги вложите в здравето на хората, 
моля, вложете ги в тази болница, която е за туберкулозно болните с цел 
облекчаване финансовото й състояние. Има още десетки други каузи 
здравословни, в които може да ги вложите само в рамките на община Варна. 
Ние дори събираме капачки за кувьози – срамота е. Искам да Ви кажа, че 
като адвокат аз защитавах гражданин, на който е забранено да се разхожда 
в парка и да се къпе на Топлата вода, в каква връзка е това? Ами с 
прословутите мерки. Защото именно още в първи клас ние учим, че зелената 
система, г-н Балачев, моля да не ме прекъсвате… Може ли да продължа? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, обаче казах стегнато и по-кратко. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Зелената система е свързана с производството на кислород и с нашия 

имунитет. Това заявих и онзи ден в съда, колега, че…Може ли да продължа? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Моля, по-бързо продължете, не обръщайте внимание. Колеги, моля 

Ви, не коментирайте. Спираме се, да, разбрах. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… че Морската градина е създадена от Новак, за да ни създава 

имунитета. Ако искате Вие да работите в полза на гражданите, но не с 20 
000 лева, Вие сте отделили две хиляди лева за миналата година за  
залесяване – това е срамота. 20 000 лева ще отделите за информация, хората 
били прости и малоумни. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не, не, не такива квалификации, такива квалификации. Благодаря. 

Не искам да правите. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Много Ви моля, вие да прекратите презастрояването и 

унищожаването на зелената система… 
 



Христо АТАНАСОВ 
Моля Ви. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…защото част от променантната алея ще бъда застроена, а Морската 

градина и с променантната алея са направени с цел в „Левски“, в „Чайка“ и 
в цяла Варна…. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Моля ви. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…да влизат кислород и морски бриз. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… ако искате и  мислите за здравето на хората, прегласувайте, моля, 

тези пари да отидат… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…по предназначение за здравето на хората. В години на криза е 

престъпно да ги харчите за… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не, не ще Ви отнема думата. Значи не може да… не. Мисля, че 

достатъчно бях ясен. „Престъпно“, такова…, значи Вие сте адвокат, би 
трябвало да знаете, че тези определения, като ги употребявате, би трябвало 
да имате някакви мотиви за… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Минавате на следващата точка, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. Следващата точка, уважаеми колеги, е относно вземане на 

решения и решенията са две, между другото и аз ще помоля да ги гласуваме 
анблок, ако Вие решите: Вземане на решение за започване на процедура по 
реда на чл. 25, ал.2 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 



изисквани при депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в 
РИОСВ - Варна средства от отчисления, за заплащане на услугите по 
предварителното третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, 
образувани на територията на община Варна.  

Става дума за средствата, които ни връщат всъщност от отчисленията, 
които ние сме направил, като първото решение касае сумата от 1 800 000 
лева, а втората, вторият проект за решение касае сумата от 850 000, но 
понеже... /н.р./ време, да ги гласуваме едновременно. 

 
Христо АТАНАСОВ        
Г-н Балачев, едно предложение, без да се противопоставям на Вашето, 

пак ще бъдат две решения. Един път за процедура, един път за гласуване, 
така че пак два пъти ще гласуваме. Ще го подложа просто… 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не, Вие сте прав, действително така ще се получи, така че предлагам, 

моля да подложите на гласуване първия проект за решение, по отношение 
на сумата 1 800 000 лева.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-н Балачев. Колеги, мнения и съображения? Г-н Ганев, 

заповядайте. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балачев, тъй като не бях на комисия по финанси точно по този 

казус, има и други колеги, които ме питат за какво става дума, ще Ви помоля 
за малко разяснение по точката – и за тази, и за следващата, да дадете. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Това са средства, които ние сме внесли за опазване на околната среда 

и т.н. Това са средства по тази наредба на основание от този текст от тази 
Наредба, чл. 25, ал. 2 - тези средства се връщат обратно и всъщност биват 
използвани за предварителното третиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци, т.е. рециклиране, класиране и т.н. Нещо, което е в полза на обща 
кауза, която е приета не само в България, за употреба, втора употреба на 
битовите отпадъци и колкото се може по-малко заровени в земята, казано 
най…обяснявам Ви го така по най-простичкия начин. Това са средства, 
които ние сме дали, те подлежат на връщане и те се използват точно за тази 
цел. Те са точно целево насочени.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Доволни ли сте от… Г-н Ганев? Добре, благодаря. 



Други мнения и съображения, колеги? Не виждам, не виждам и в 
системата пропуснати. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
654-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, решение № 3.1 от Протокол №38/15.06.2021 г. 
на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците – Регион Варна и във връзка с това, че община Варна 
самостоятелно третира отпадъците си в инсталацията за механично-
биологично третиране с. Езерово, стриктно спазвайки приоритетния ред 
(йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл.6, ал.1 от Закона за 
управление на отпадъците и по предложение от Кмета на община Варна с 
рег. № Д21001067ВН-005ВН/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Кмета на общината да започне процедура по реда на чл. 25, във 
връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6  от Наредба №7  от 19.12.2013 г.  за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци пред РИОСВ – Варна, за 
освобождаване на събраните средства в размер на 1 800 000 лв. (един 
милион и осемстотин хиляди лв.) по реда на чл.20 от същата наредба, с цел 
разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично 
третиране с. Езерово, обезпечаващо функционирането на общинската 
система за управление на отпадъците от територията на община Варна. 

Настоящата промяна, да се отрази като компенсирана промяна по т. 3 
от раздел I и съответно по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел II, в Приложение 7 към 
бюджета на община Варна за 2021г. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 
за – 38; против – 0; въздържали се – 1; отсъстващи – 12, предложението 
се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Балачев. 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Моля ви, в режим на гласуване, по отношение на второто 

предложение. Сумата е 850 000 лева, която всъщност се възстановява от 
РИОСВ за повторно рециклиране и отделяне на отпадъците.  

 



Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
654-5-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, и във връзка с това, че община Варна 
самостоятелно третира отпадъците си в инсталацията за механично-
биологично третиране с. Езерово, стриктно спазвайки приоритетния ред 
(йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците и по предложения от Кмета на община Варна с 
рег. № Д21001067ВН-006ВН/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Кмета на общината да започне процедура по реда на чл. 25, във 
връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6  от Наредба №7  от 19.12.2013 г.  за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци пред РИОСВ – Варна, за 
освобождаване на събраните средства в размер на  850 000 лв. (осемстотин 
и петдесет хиляди лв.) по реда на чл. 20 от същата наредба, с цел 
разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично 
третиране с. Езерово, обезпечаващо функционирането на общинската 
система за управление на отпадъците от територията на община Варна. 

Настоящата промяна, да се отрази като компенсирана промяна по т. 3 
от раздел I и съответно по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел II, в Приложение 7 към 
бюджета на община Варна за 2021 г. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:  

за – 39; против – 0; въздържали се – 1; отсъстващи – 11, предложението 
се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. Следващата точка от дневния ред: Даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства с проектно предложение „Европейско 
сътрудничество“, по програма „Творческа Европа 2021-2027“. Положително 
становище от комисията по култура и от комисията по финанси и бюджет.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам, нито във системата. 

Режим на гласуване.   
 



Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
655-5. 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 
Кмета на община Варна с рег. № РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение за финансиране по процедура за подбор на проектни 
предложения „Европейско сътрудничество“, категория 2 „Средни проекти 
за сътрудничество“, подпрограма „Култура“,  по програма „Творческа 
Европа 2021-2027“. 

2. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение по 
категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“ на Програма „Творческа 
Европа 2021-2027“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ, да бъдат осигурени средства от бюджета на Община Варна за 
мостово финансиране в размера на одобрения бюджет за Община Варна 
като партньор, преди възстановяване на средствата от Програмата. 

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по 
категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“ на Програма „Творческа 
Европа 2021-2027“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ, Община Варна да осигури необходимите средства в бюджета на 
дирекция „Култура и духовно развитие“ за съфинансиране на дейностите по 
проекта в размер на 30% от одобрения бюджет за Община Варна като 
партньор. 
           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 електронно гласуване гласуване:   за – 31; против – 0; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 19, предложението се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря на колегите. Следваща точка.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Извинявам се. 
За протокола: Цончо Ганев – „за“, Венцислав Сивов – „за, Николай 

Евтимов – „за“. 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:  

за – 34; против – 0; въздържали се – 1; отсъстващи  –  16, предложението 
се приема.* 



Христо АТАНАСОВ  
Благодаря на колегите. Следваща тока от дневния ред. Това е даване 

на съгласие за закупуването на актив „RFID система за сигурност, контрол 
и проследяване на книги, използваща високочестотни UHF етикети“. Става 
дума за библиотеката „Пенчо Славейков“. Положително становище на 
комисията: 14 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържал се“. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Мнения и съображения, колеги? А на каква стойност, извинявам се, 

тъй като на тази комисия не съм бил.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
20 000 лева.   
 
Христо АТАНАСОВ 
Така…..  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
 …колега, много Ви моля вече .. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам никой в системата. Режим 

на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 656-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Радка 
Калчева - директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” с рег. № 
ОС21000432ВН/07.09.2021 г., Общински съвет - Варна  дава съгласие за 
закупуването на дълготраен актив „RFID система за сигурност, контрол и 
проследяване на книги, използваща високочестотни UHF етикети“ чрез 
компенсирана промяна в рамките на първоначално приетия бюджет на 
Община Варна за 2021 г., дейност 751 „Библиотеки с национален и 
регионален характер“ - дофинансиране и промяна на Приложение 4 „Разчет 
за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране“,  като бъдат добавени следните обекти: 
         - „Входна врата с внедрена RFID система“ в размер на – 20 000 лв. - 
§52 – 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”; 



         - „Софтуер за интегриране на вратата с библиотечната 
информационна система“ в размер на – 4 500 лв. - § 53-01 „Придобиване на 
програмни продукти”. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2021 
г., чрез компенсирана промяна за сметка на § 10 „Издръжка“ на дейност 751 
„Библиотеки с национален и регионален характер“ - дофинансиране. 

  
Резултати от електронното гласуване: за – 31; против – 0; въздържали 

се – 8; отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги има ли някой, който не е успял? 
За протокола: Николай Евтимов – „за“. Стоян Попов – „за“.    
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:   

за – 33; против – 0; въздържали се – 8; отсъстващи – 10, предложението 
се приема.*  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Следващата точка, уважаеми колеги, от дневния ред ще си позволя да 

я прочета изцяло. Проект за решение: по т. 6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 
и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 5, ал. 16 от Постановление на Министерски съвет № 67/14.04.2010 г. за 
заплатите в бюджетните организации и дейности и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД21010422ВН/25.05.2021 г., Общински 
съвет – Варна определя основни месечни заплати на кметове на кметства 
към Община Варна, считано от 01.06.2021 г., както следва: 

 

Длъжностни наименования 
Основни 

месечни заплати в 
сила от 01.06.2021 г. 

Кмет на кметство „Звездица“ 1440 лв. 

Кмет на кметство „Каменар“ 1740 лв. 

Кмет на кметство „Тополи“ 1740 лв. 

Кмет на кметство „Казашко“ 1320 лв. 

Кмет на кметство „Константиново“ 1440 лв. 

 
Необходимите средства за заплати и осигурителни вноски са в 

рамките на гласуваните средства в Бюджета  на Община Варна за 2021 г. 



Комисията, след като разгледа това предложение, има: за – 10;  против – 0; 
въздържали се –  5. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Заповядайте, колега Ганев. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н Балачев, може би аз съм пропуснал, но на комисия по финанси се 

поиска разбивки как са формирани заплатите на сегашните кметове и 
районни кметове. Аз ли не съм го получил, не съм го видял ли? Ако може да 
ме информирате, за да може да взема отношение впоследствие.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Тази разбивка и аз не съм я получил. Няма как да Ви отговоря на този 

въпрос. Това, което последно говорихме, беше свързано с това, че 
предложението беше на колегата Златев за увеличение евентуално на 
заплатата на … 

 
Цончо ГАНЕВ 
Точно така. И искахме разбивката да се даде… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, да, колега Ганев, само да се доизкажа. Предложението беше да се 

увеличи заплатата на кмета. Тогава… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …. /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… Значи, предложението беше….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не влизаме в диалогов режим. Ще Ви дам възможност. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Предложението Ви беше, че заплатата на кмета е малка, тя се 

равнява… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: Може ли да кажа аз какво съм казал, не Вие да… 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли да дадете заявка първо и след това… Да, ще Ви дам, като 

приключи колегата Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
По-спокойно, колега Златев. Разбирам, денят е тежък. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Хайде да си говорите извън залата, колеги, моля.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така. Това беше идеята. Тя обаче, тогава стигнахме до извода, че 

увеличаването на заплатата - да, трябва да знаем какви са заплатите; да, 
заплатите на районните кметове са по-големи от заплатата на кмета, това 
говорихме тогава, и ставаше дума, че промяната на заплатата на кмета 
рефлектира върху много други пера надолу – заместник-кметове, общински 
съвет и т.н. И по тази причина  решихме, че този въпрос, ако има такова 
предложение, колега Златев, конкретно за увеличаване заплатата на кмета 
на Варна примерно, както споменахте някаква цифра 5 000 лв. да поискаме 
финансова обосновка, защото то трябва да бъде включено в бюджета, а 
такова увеличение, ако не ме лъже, за 2021 г. няма. Нали така? Такова 
увеличение  на заплатата на кмета, респективно на заместник-кметове и т.н. 
Тоест това нещо няма как да излезе. Трябва отнякъде да дойде, трябва да го 
планираме евентуално за 2022 г., ако се вземе такова решение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Аз само да обобщя по въпроса. Няма такива получени 

документи.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Няма такова получено, защото то е сложна схема.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Сега, защо го повдигам като въпрос. Това, което казвате, е 

полуистина, защото и Генадий Атанасов, и Мартин Златев изрично поискаха 
администрацията да предостави информация, точна разбивка, на районните 
кметове, на кметовете на селата в община Варна, и чак тогава на база тази 
информация да се види защо се получава парадоксът, че кмет на Варна с 
половин милиард бюджет, с морска столица, на град в България да получава 
такава мизерна заплата и защо районен кмет да получава значително повече. 
За мен не е нормално. И затова в момента е следният казус. Вие ли не сте 
свършили работата да изискате от администрацията тази информация, или 
администрацията не ни е дала информацията? Едно от двете е. Защото ние 



поискахме в лицето на двамата общински съветници сега да я имаме, да я 
коментираме, защото темата е важна.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така. Това, което казвате, е вярно. Имаше такова искане. Аз съм 

направил запитване. Нямам отговор, защото….. 
 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: А, направил сте запитване? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, направил съм. Само че нямам отговор, защото няма как да го имам 

този отговор толкова бързо, защото това е цяла схема, не само данни. Те 
трябва да кажат: при повишаване на заплатите ще трябват толкова и толкова 
средства и т.н.  

 
Цончо ГАНЕВ 
От залата: … /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Разбирам. В момента, в който дойде, аз ще свикам комисия и там ще 

го разгледаме този въпрос. Няма го в момента. Откъде да го извадя. Поискал 
съм го, ще го имам най-вероятно.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев. Да, ще дам възможност. Г-н Златев нека, че поиска първо...  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Политиката дойде, то е ясно. На цялата сесия политика, само че 

обвиняват другите, а Вие, г-н Балачев, в момента направихте политическо 
изказване. Как може, направо излъгахте в момента. Да, обвинявам Ви в това, 
че сте излъгали, или не знаете. Аз предложих Вие да запишете на комисия 
искането ми финансовият отдел да определи, да ни представи информация 
как е формирана заплатата на кмета, на районните кметове, основната 
работна заплата на кмета на Варна, на районните кметове и на заместник-
кметовете. Толкова. Никой не е говорил за увеличение, г-н Балачев. Тъй 
като Вие в момента, излиза предложение за увеличение на заплатите на 
кметовете на кметства, на кмета на Каменар на 1740 лв. брутна заплата, при 
положение че кметът на Варна взема 2100 лв. брутна работна заплата.  

 
От залата: …. /н.р./ 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Това е чиста работна заплата. Брутната заплата 2100 лв., мисля, че е 

толкова. Имам отчетите. 
 
От залата: …. Говорим за… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много ви моля, колеги. Нека де се изкаже. Не е важна в момента… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
В момента пред мен са отчетите, това, което сме гласували. И 

предният Общински съвет, което е гласувал за всички районни кметства – 
какви финансови средства са за работна заплата, като ще Ви обявя в бюджет 
2021 г. какво сме гласували: за кмет на Варна – 2211 лв., за кмет на р-н 
„Одесос“ – 3200 лв., за кмет на р-н „Приморски“ – 3144 лв., кмет на 
„Младост“ – 3175 лв., кмет на „Владислав Варненчик“ – 2737 лв., и за кмет 
на „Аспарухово“ – 2 890 лв. Това са средства, които сме определили да 
бъдат отпуснати за фонд „Работна заплата“ на кметовете. Аз питам само 
това. Как се формира заплатата, основната заплата, на кмета, на тези кметове 
и на заместник-кметовете. Нищо повече не съм питал. За да може да 
определим дали е реципрочна тази заплата, която иска да се предложи на с. 
Каменар – 1740 лв., което е с 300 жители, не знам 500 или 1000 жители. Не 
знам, не съм проверил, извинявам се. И на кмета, който има 400-хиляден 
град пред себе си. Така че никой не говори за увеличение. Идеята е дали не 
трябва да се намалят на кметовете на райони, защото се изрази мнението, че 
кметовете на райони работели повече. Тоест значи кметът на Варна не 
работи въобще. Не, такова мнение, факт е в комисията. И то представител 
на управляващите го изрази това мнение. Ами те, кметовете на райони, 
получават малко и трябва да получават повече, защото работят много, 
трудна им е работата. Значи тогава кметът не работи. Благодаря. И затова 
искам, не знам процедурата каква ще бъде на колегата Ганев. Моето 
предложение е да се оттегли точката за разглеждането на това увеличение 
предвид, че финансовият отдел няма готовност, за да предложи всичките 
тези разбивки надолу и да ни представи необходимата информация, която 
поискахме, защото не е толкова сложно, г-н Балачев. Да ни представят колко 
е точно заплатата на кмета и на районните кметове. Не е толкова сложно. Не 
може в момента зам.-кметовете да получават да не кажа два пъти, но един 
път и половина повече от заплатата на кмета. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, аз ще си позволя да Ви отговоря. Сега разбрах искането Ви 

какво е било на комисия. Заплатите на кметовете на райони и на кмета на 
община Варна се определят с решение на Общински съвет - Варна. Така. 



Това по въпроса Ви как са формирани. Аз Ви отговарям: с решение на 
Общински съвет – Варна. Оттам нататък цифрите в бюджета, които Вие ги 
цитирахте, аз не мога да ги повторя в момента дословно, тъй като не ги 
запомних, са цифрите на брутните заплати на тези длъжности за 2021 г. и 
ние сме ги… 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …. /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И са залегнали в бюджета и са обезпечени със средства. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И са залегнали в бюджета.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: „Държавен вестник“, вие не четете, това ми казвате в 

момента… „Конкретните размери на индивидуалните основни месечни 
заплати кметовете на общини, райони и кметства… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …се определят от съответния общински съвет,… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Аз какво казах? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …при условията на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, така, индивидуална основна месечна работна 
заплата на заместник-кметовете на общини, райони се определя в размер до 
80 % от основната месечна заплата на кмета на общината…  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И къде е разликата? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: … до 80 % 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ама това е заместник-кмет на район. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е на заместник-кмет на район… 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Заместник-кмет на район четете в момента. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. И на заместник-кмет на голяма община. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: … кмет на община/район. Г-н Балачев, ето Ви… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, аз нормата я знам в „Държавен вестник“.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И аз я знам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Искам да Ви кажа, че заплатите се определят с решение на Общински 

съвет.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: … до 80 %. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заместник-кметовете получават заплати до… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: ….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама четете с разбиране, г-н Златев. Аз наистина не мога да разбера. 

Кметовете на райони получават заплата, определена от общински съвет. 
Кметът на общината получава заплата, определена от общински съвет. 
Заместник-кметовете получават заплата до 80 % от кмета на голямата 
община.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: Кметът на район получава до 80 %. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, много Ви моля, не е така. Недейте… четете с разбиране, 

много Ви моля. Ей там има юрист. Колега Боев, разяснете му малко.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И чертичката значи – там, където няма райони, се води община – там 

кметът… Докато при нас има райони. Във Варна, в Пловдив и в София има 
райони. Мисля, че в Бургас няма.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Процедура, г-н Ганев.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Процедурата се базира на това, което беше направено на комисия по 

финанси и в момента го нямаме изпълнено. Точна разбивка на заплатите на 
голям кмет, на районни кметове, на заместник-кметове в община и на 
кметовете в населените места – селата.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах процедурата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
За да може това нещо да бъде предоставено, в момента да го 

изкоментираме, ако някой иска да го коментира въобще, и тогава да 
гласуваме въпросното увеличение. Защото ще имаме наистина прецеденти, 
които аз лично за мен не е нормално това нещо малък кмет, районен кмет 
или селски кмет да взима  повече от председател на общински съвет и от 
голям кмет. Но за да стигнем до този разговор, трябваше да коментираме 
информацията. В тази връзка имам процедура за отлагане на тази точка за 
следващото заседание.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Споделям Вашето мнение. Режим на гласуване по 

процедурата.  
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:  

за – 39; против – 2; въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението 
се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Балачев, имате думата.  
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да кажа защо гласувах „против“. Защото проектът за решение 

няма никакво касателство в интерес на истината с това дали кметът на Варна 
ще взима 2100 лв. заплата, или ще взима 3100 лв., и колко взимат районните 
кметове. Това предложение е направено на базата на нормативните данни, 
които са за такъв тип населени места, затова в различните населени места 
заплатата е различна. Просто лишаваме тези, които ръководят тези малки 
населени места, от това минимално увеличение, което им се полага според 
мен по тази наредба  - да вземат от 01.06 малко по-голяма заплата. Тъй че 
затова гласувах „против“, защото няма никакво значение. Следващия път 
какво ще подобри това нещо, че кметът…Ще видим каква е заплатата на 
кмета и ще видите едно решение отпреди 7-8 години, ако не ме лъже 
паметта, когато… да, преди 9 години.  

Следваща точка от дневния ред, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Относно изменение на „Наредба за условията и за реда за финансово 

подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 
организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна“: 

„На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
изменя Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки 
проекти, реализирани от неправителствени организации по програма 
„Младежки дейности” на Община Варна, както следва: 

1. Текстът към чл.15, ал.2 добива следния вид: 
Експертната комисия е в състав от 7 члена, 3 представители от 

дирекция „Образование и младежки дейности“, председател (представител 
на дирекция „Образование и младежки дейности”), 1 външен експерт, 1 
общински съветник от ПК „Младежки дейности и спорт”, 1 общински 
съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник от ПК 
„Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна.“  

Гласували: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – +въздържал се“. 
Това е проектът за решение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е проектът за решение, който излезе от комисията. Колега 

Капитанов, имате думата.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
От залата: … /н.р./ 



 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не, това е първоначалното, на комисията беше изменено. Затова го 

прочетох цялото решение да не би да има грешка някъде. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По предложение на колегата Генадий Атанасов. Така. Други 

изказвания, колеги? Няма. Режим на гласуване.  
Колега Балачев, не е отразен вотът Ви, бихте ли го казали за 

микрофон? 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Гласувах „за“. Нещо таблетът не… 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
657-5.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна изменя Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по 
програма „Младежки дейности” на Община Варна, както следва: 

1.Текстът към чл.15, ал.2 добива следния вид: 
Експертната комисия е в състав от 7 члена, 3 представители от 

дирекция „Образование и младежки дейности“, председател (представител 
на дирекция „Образование и младежки дейности”), 1 външен експерт, 1 
общински съветник от ПК „Младежки дейности и спорт”, 1 общински 
съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник от ПК 
„Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна.  

 
За протокола: Бранимир Балачев – „за“, Рюян Ризов – „за“.  
Руслан Влаев – „за“, извинявам се. Колегата Златев го няма. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 36; против – 0; въздържали се – 3; отсъстващи – 12, предложението 
се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря на колегите.  
Следващият проект за решение е вземане на решение за отпускане на 

финансови средства за нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ 



ЕАД. Става дума за 1500 лв. за одита на дружеството. 12 – „за“, 0 – „против“, 
2 – „въздържали се“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли мнения и съображения, колеги, по въпроса. Режим на 

гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
658-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД 
с рег. № ОС21000300ВН/22.06.2021 г., Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 500 лв. на 
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за хонорар 
за счетоводител за извършване на счетоводно приключване на отчетната 
2020 г. и избран и утвърден от Общински съвет – Варна независим одитор 
за заверка на Годишен финансов отчет за 2020 г.   

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2021 
г. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване:   

за – 38; против – 0; въздържали се – 4; отсъстващи – 9, предложението се 
приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря на колегите. Точка 9, както знаете, я оттеглихме.  
Точка 10 е относно одобряване на промени в общата численост на 

структурата на ОП „Комплекс за детско хранене“. Става дума за 
трансформиране на една щатна бройка „шофьор на лек автомобил“ в 
„шофьор на товарен автомобил“ и увеличаване числеността с две бройки 
„готвач“ и „кухненски работник“. 12 – „за“, 0 – „против“, 2 – „въздържал се“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев.  
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, казах го на комисия по финанси, повтарям го и сега. 

Принципно съм „за“ увеличаване на тези бройки - точно в тази дирекция не 
е проблем да се назначат допълнително хора. Но като цяло Община Варна е 
един огромен, огромен работодател с функции, които задоволява чисто 



партийно назначения на стотици хора, както по районни кметства, така и в 
голяма община. Само преди няколко месеца тук, в тази зала, се гласува и се 
одобри да има още един пореден заместник-районен кмет. Това е раздуване 
на щата и когато говорим в момента за тези малки бройки, за тези хора, 
които ще получат наистина немного големи заплати, да не кажа смешни, ние 
няма как да подкрепим това нещо. Затова ще гласуваме „против“. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Няма други заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
659-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т.6  във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 52 
от Закова за общинската собственост и докладна записка с изх. № 
ОП21000262КДХ/01.02.2021 г. и по предложение от Кмета на община Варна 
с рег. № РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., Общински съвет – Варна 
одобрява промени в общата численост на структурата на Общинско 
предприятие „Комплекс за детско хранене“, дейност 431 „Детски ясли, 
детски кухни и яслени групи в детските градини“, дейност 
„Дофинансиране“:  

1.Трансформира длъжността на  1 щатна бройка „Шофьор на лек 
автомобил“ в 1 щатна бройка  „Шофьор на товарен автомобил“. 

2.Увеличава числеността в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и 
яслени групи в детските градини“, дейност „Дофинансиране“ с  2 (две) 
щатни бройки, както следва: 
       - „Готвач“ - 1 щатна бройка 

 - „Кухненски работник“ - 1 щатна бройка 
Общински съвет – Варна приема организационно-управленска 

структура на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ при 
Община Варна, като общата численост на заеманите длъжности е 114 щатни 
бройки, съгласно приложение към настоящото решение.  

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 36; против – 3; въздържали се – 0; отсъстващи – 12, предложението 
се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря, колеги. Следващият проект за решение е относно даване 

съгласие за извършване на ремонт на ефектно осветление на фасадата на 
катедрален храм „Св. Успение Богородично“, гр. Варна. Става дума за 



отпускане на средства за закупуване на нови осветителни тела, както и за 
полагането им, в размер на 386 275 лв., като една от обосновките /гласували 
са: 14 – „за“, 0 – „против“, 1 – „въздържал се“/ беше за това, че в момента се 
извършва, както знаем - всички минаваме от там сигурно ежедневно по 
няколко пъти - в момента се извършва ремонт на самия катедрален храм и 
то съвпада, има издигнато скеле. Една от идеите е тези средства да се 
отпуснат и да се използва безплатно това скеле, което знаем, тези, които се 
занимават със строителство, че това е скъпо мероприятие, защото, ако това 
нещо се забави и ние не можем да монтираме това осветление наново, ще 
имаме проблем и трябва да платим може би още не по-малко от 100-150 000 
лв. за това. Имаше запитване чия собственост са тези осветителни тела. 
Оказа се, че са наши и имаше дебат относно това дали имаме договор, ако 
не ме лъже паметта с… Г-н Атанасов, мисля че Вие питахте такова нещо – 
за това дали имаме договор за поставяне на осветителните тела. Това бяха 
дебатите, които водихме в комисията по финанси и бюджет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Балачев. Колега Атанасов, имате заявка за 

изказване. Има проект на споразумение между Община Варна и 
Митрополията, в който се уреждат тези отношения, в случай че решим да 
отпуснем тези средства, по силата на което споразумение ние се ангажираме 
да изградим системата за осветление, поддържаме същата и заплащаме 
режийните разходи, свързани с осветлението, а именно електрическото 
захранване. Това ви уведомявам, просто чакаме одобрение от тяхна страна 
за това нещо. Колега Атанасов, имате думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, на комисията още 

започнах изказването си със следното, че предложението, което ще 
направим, е и условието да го подкрепим. Предложението беше за средства, 
които бяха от приватизацията за минал период. След разговор с директор 
дирекция „Финанси“ разбрахме, че средствата вече са усвоени за друг обект, 
който е различен от гласуването за къде да бъдат изхарчени тези пари. Сега 
трябваше да ни бъде предоставена информация по какъв начин досега тези 
години са били уредени отношенията между Община Варна и 
Митрополията. Как са били разположени, т.е. с какво споразумение, ако е 
имало такова – защото е трябвало да има такова – да ни бъде предоставено. 
Кой е отговарял за поддръжката – трябваше да ни бъде също предоставено. 
И разбира се, че в това споразумение е трябвало да се впише основанието, в 
което Община Варна поема разходите за електроенергията за това 
осветление. Как са отразени тези разходи, къде, законосъобразно ли са 
отразени – това нещо трябваше да бъде до днеска представено, както и в 
бъдещ период, по какъв начин това ще бъде направено, как ще бъдат 



уредени отношенията, чия ще бъде собствеността и кой ще плаща 
електричеството. Защото ние гласуваме сега една сума 386 000. Така. Оттук 
нататък обаче всеки месец ние ще плащаме електричеството, което, както 
споменаха някои колеги, драстично скочи. Т.е. разходът, който Общината 
ще направи за това нещо, ще е много по-голям. За колко години е това 
споразумение, при какви условия, аз нищо не съм видял.  

Следващото, което беше изтъкнато, беше, че тъй като в момента има 
изградено скеле, ние ще спестим, за да можем да ползваме това изградено 
скеле. Въпросът е резонен защо досега не го направихме, а сега, когато 
тръгнаха да го махат, и доколкото разбирам, докато се получат и одобрят 
тези средства, ще минат няколко месеца. Т.е. ние не може да го…, т.е. не 
може да бъде сложено това осветление, преди да бъдат одобрени тези 
разходи, и чак тогава да бъде сложено, ако, разбира се, човекът, който го 
изпълнява, на свой риск не го направи за своя сметка. Това е единственото 
може би решение. Така че това са много въпроси, на които аз не виждам 
отговор в момента. А те бяха условието, при което аз и моите колеги 
подкрепяхме това. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Не виждам други заявки за изказване. Г-н Христо Иванов 

– заместник-кметът, е тук, хайде да вземем да му дадем думата да ни разясни 
какво се случва по темата.  

 
Христо ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, на базата, след провеждането на комисията 

бяха намерени следните документи, а именно: разрешение за строеж на 
осветлението от 2001 г. – ей сега ще го намерим да го…и разрешение за 
ползване също от 2003 г., където разрешението за ползване на външно 
осветление на сградата на Катедрален храм „Св. Успение Богородично“ с 
инвеститор църковното настоятелство при катедралния храм и строителен 
предприемач Община Варна, като строежът е изпълнен съгласно 
одобрените проекти и издадено разрешително за строеж номер 70/2001 г. Не 
намерихме споразумение, което тогава да е било подписано и да са 
регламентирани взаимоотношенията. Това е разрешителното за ползване, 
където всъщност… като смисъл, че църковното настоятелство предоставя 
възможност на Община Варна да си изпълни външното изпълнение на 
сградата. През всички години, значи, това осветление работи 20 години, 
поддържано е от страна на Община Варна и заплащане на електроенергията 
също е била от Община Варна. През миналата седмица подготвихме проект 
на споразумение, което в понеделник съгласувахме с дирекция „Правно-
нормативно обслужване“ и изпратихме сутринта на църковното 
настоятелство с цел то да може да бъде одобрено и да го внесем на сесия да 
се одобри като текст. За съжаление, там не знам какви са процедурите, но 



към днешния час нямаме потвърждение на текста на споразумението и 
поради тази причина всъщност не е внесено на Общинския съвет за 
разглеждане. В споразумението това, което ние сме предложили, е всъщност 
на базата на разрешителното за ползване и съгласувания проект, който е бил 
през 2001-2003 г. ,да бъде извършен ремонт на съществуващото осветление, 
като разходите за неговото ремонтиране са за сметка на Общината и 
експлоатационните разходи за поддръжка и електроенергия също да бъдат 
през следващите години за Общината. И в общи линии това беше текстът. 
Не знам защо се забави, може би имат някакви процедури, през които трябва 
да мине, но към днешния час нямаме потвърждение за текста. Това е, което 
е към днешна дата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Иванов. Колега Ганев? 
 
Цончо ГАНЕВ 
Процедура. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Така. На база на всичко това нещо, което каза колегата общински 

съветник преди мен, и на база това, че тези неща наистина бяха коментирани 
на комисия по финанси, и пак напомням – става дума за 400 000 лв., не са 5-
6 000 или 40 000 лева. Говорим за почти 400 000 лв. – пари, които са 
изключително много. При положение че всички тези въпроси остават 
неотговорени, при положение това, което посочи той за разговор за пари, 
откъдето да се вземат, и се оказва, че тези пари не са вече налични по тази 
сметка, са изразходвани и…/н.р/ Между другото, на мен не ми стана ясно 
как и къде са изразходвани въпросните 300 000 лв., мисля, че бяха. В тази 
връзка апелирам и предлагам тази точка да бъде отложена, тъй като така или 
иначе между другото скелето ще бъде демонтирано въобще, докато стигнем 
дотам. То вече повече от половината, предполагам, че е демонтирано. И 
предлагам точката да бъде отложена. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Може ли, право на… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Аз ще Ви отговоря само по отношение на темата със 

средствата, която поставихте, средствата с бюджета, ние с решение на 



Общинския съвет, приемайки бюджета, сме ги насочили за ремонт на детска 
градина или детска ясла „Простор“. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Да, „Простор“, точно така. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, извинявам се, моя е грешката – спортен комплекс „Простор“. 

Преди това беше за ясла. Да, да, затова се обърках. Колега Байчев? 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Аз още едно питане… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само, извинявам се, първо доц. Евтимов имаше… 
 
От залата: … /н.р./ 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Аз само една добавка… Понеже разбрах от заместник-кмета, че към 

момента ние плащаме този ток и то в процес на 20 години, доколкото 
разбирам, е ангажимент на Общината. В този смисъл не е лошо вероятно да 
се провери какви са телата, които в момента са монтирани…  

 
От залата: …… /н.р./ 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
…може да са 50 000 на година, въпросът е, че преди 20 години, ако са 

били някакви много… /н.р./… А, ще падне някъде с около 50 000 на 
година… 

 
От залата: …… /н.р./ 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
…Добре, просто за останалите, които не са били на комисията. 

Въпросът е при монтирането на тези тела, така или иначе, ние, ако имаме 
ангажимент за плащането на този ток и това не е нещо ново за нас, да видим 
в какъв период ние бихме спестили тези средства. Ако наистина става 
въпрос за 50 000 на година разлика в… Ами добре, ако можем да имаме 
някаква по-точна информация, ако се отложи точката за следващия път… 
това е важно… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах въпроса Ви, добре. Доц. Евтимов, след което процедурата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И аз искам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги. Моля за тишина. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, знаете ли 

– мисля, че всеки трябва да се страхува от Господ и да обича родината си. 
Това са излишни коментари. Разбира се, че са много средствата. Разбира се, 
че новото осветление ще бъде с по-малка енергийност, затова ви моля да 
подкрепим този проект, да минем към гласуване. И този символ – ако някой 
е бил във Варна, и се срещнете в чужбина с някой чужденец – единственото, 
което си спомня от Варна /поне на мен ми се е случвало няколко пъти/ ,това 
е църквичката, която е в центъра. Така че ние нямаме много неща, с които 
да се похвалим в нашия град. Затова ви моля да подкрепим… Освен това 
Варна е богата община. Тя трябва да мисли и за красотите, които 
непрекъснато да се виждат. Така че много ви се моля, г-н председател, да 
гласуваме предложението. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само една кратка реплика по отношение на сумата. Пропуснах да 

кажа, че на комисията ние зададохме въпросите за това защо сумата е 
386 000 лв. Беше ни обяснено откъде са взети възможно най-
енергоспестяващите осветителни тела, каква процедура е направена, 
какви… т.е. всичкото това нещо относно това да се намери най-добрата цена 
е направено и мисля, че заместник-кметът Иванов и още един представител 
имаше на дирекцията, които дадоха обяснение в тази насока. И пак казвам, 
значи въпросът с монтажа е изключително важен въпрос, защото няма да 
стане с вишка. Катедралата е с особена архитектура. Осветлението започва 
от купола и стига до долу. Така че ние не трябва да изпускаме този момент. 
Да, има въпроси, които и колегата Атанасов, и най-вероятно колегата Ганев, 
който го подкрепя за отлагане на точката, бихме могли да ги получим. Но 
това ще ни коства над 100-150 000 лв. по мои скромни разчети относно това 
да направим наново скеле и да поставим това, което всъщност трябва да 
гласуваме средства да бъде закупено. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, процедурата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Не, трябва да отговоря, казаха се неистини. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, той каза, че… по отношение на отлагането Ви спомена. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами да и се цитираха неща, които са били на комисия, а Вие не бяхте 

и повечето колеги не бяха – не е истина. Информацията, която ни дадоха от 
администрация Варна по отношение на цените. Г-н Балачев, не за първи път 
днес преиначавате истината, има точна дума за това нещо, но няма да я 
използвам, беше, че не как са събрали и откъде са дошли тези 400 000 лв., а 
се посочи руски сайт, в който те погледнали и нямало откъде другаде и взели 
цените от руски сайт и там били много по-скъпи и затова вземаме веднага 
цената на Габровски. Това за мен е неприемливо, провеждане на каквато и 
да било процедура за такава огромна сума. Това не е истина. Това се 
коментира на комисия по финанси. И Вие изопачавате истината. Така. 
Отидете сега и вижте скелето вече почти наполовина го няма. Така че, 
докато се отпуснат средствата, вие не сте подписали /имам предвид 
общината/ въпросното споразумение – скеле няма да има. А ще купим нещо, 
предполагам, на много по-висока цена. И именно заради това, за да 
отговорим и на тези въпроси, за да може и общината, и администрацията 
другият път да дойде и да каже как точно стигнаха наистина обосновано до 
тези колосални суми, а не на руски сайт и там били по-скъпи, затова 
поръчваме от Габровски. Това казаха. Затова настоявам наистина да го 
отложим. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Така. Ставаше дума за това „Инвестиционна политика“ откъде и как е 

определила стойността и беше казано ясно, че никъде такава техника 
аналогова няма. Намерена е действително подобна техника, която е с по-
висока цена в този руски сайт. Ако някой от вас или колегата Ганев е 
намерил нещо по-евтино, нека да го каже. Затова „Инвестиционна 
политика“ е дала тази рамка. Това беше казано. И аз не съм преиначил 
абсолютно нищо от това, което се опитва колегата Ганев да твърди, че има 
преиначаване. Напротив, казаха – тези цени нямаше откъде другаде да ги 
вземем, намерили сме само един сайт и в този сайт всъщност цените са по-
високи и затова се спряхме в тази рамка да ги вземем от еди-къде си. А ако 
продължаваме този безсмислен дебат, най-вероятно… 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Дебата го продължавате Вие в момента. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
…скелето съвсем ще си отиде. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Процедурата предложена от колегата Ганев. Процедура. Вашата 

заявка дойде след процедурата. Режим на гласуване по процедурата за 
отлагане на точката до представяне на съответните документи, подробности 
и прочие, както го формулира колегата. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 27; против – 7; въздържали се – 6; отсъстващи – 11, предложението 
се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Следващият проект за решение е относно даване на съгласие за 

отпускане на целева субсидия на църковно настоятелство на храм „Св. 
пр.мчк. Прокопий Варненски“ сумата от 63 635.83 лв. На комисията: „за“ – 
8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 8. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да поясня. Не беше представено искането, беше представена 

само разбивка и къде ще отидат част от тези средства само за неразплатените 
средства в размер на около 25 000 лв., по памет казвам, с ДДС, по отношение 
на рекултивацията не беше дадена такава разбивка и това раздвои колегите 
на комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Да допълня само преди изказванията, че такова КСС ви беше 

изпратено на всички на имейлите в рамките на понеделничния ден или в 
петъчния – в смисъл, поне два дни преди сесията. Колега Капитанов, Вие 
поддържате ли заявката? 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Ще бъда съвсем кратък. Във връзка с предишната точка исках да се 

изкажа, но просто имайте предвид, че начинът, по който тя е входирана в 
Общинския съвет, минира цялата процедура. Самото предложение, т.е. 
искането от Митрополията, е в началото на март, имате становище, което е 



излязло в 21-ви май мисля, че беше, с цена прогнозна. От 21-ви май до 
момента има поне четири, да не кажа пет комисии на „Финанси и бюджет“, 
които са се провели, и в момента на последната, в момента, в който събарят 
скелето, тогава започваме да го разглеждаме. Начинът, по който се случва 
цялата процедура, е порочен и води след себе си негативи. Просто 
предлагам следващия път, когато има такава ситуация да реагираме на 
момента адекватно, а не да отлагаме до последния момент, както между 
другото, за съжаление, е практика в този Общински съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Капитанов, само ще кажа, че във връзка… то 

искането действително е подадено тогава, ама след това са правени проекти, 
КСС-та и т.н., за да може да влезе при нас. Да. Да. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
От залата: … /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но при нас не е влизало. Така, колегата Христо Атанасов… Не, 

Генадий Атанасов първо, извинявам се. 
 
Генади АТАНАСОВ 
Това, което искам да кажа, казах го и на Председателския съвет, 

всъщност гласуването на комисия по „Финанси и бюджет“ относно тази 
точка беше единствено и само за оттеглянето й от дневния ред. Тази точка 
по същество не се гледа, като решението беше да бъдат представени 
липсващите документи в комисията. Разлика с това, което казахте г-н 
Балачев. Гласуването, което цитирахте, беше за оттеглянето на точката.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Христо Атанасов.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам само да кажа, че 

сме в същата хипотеза, както беше и по предната точка. На самата комисия 
коментирахме, че има неусвоени средства, т.е. остатък в размер на двадесет 
и една хиляди или нещо от този род. След разговор с директор дирекция 
„Финанси“ много ясно по същия начин ни обясни, както и г-н Балабанов 
обясни, че тези пари те просто не са налични, защото са пренасочени в други 
пера от бюджета. Така че сме в същата хипотеза, тези пари не са налични, 
т.е. тръгваме пак от 60 хиляди, а не с пари, които трябва да допълним. 
Просто уточнение, което ние не го знаехме, на комисия питахме, нали, аз не 
казвам, че заместник-кметът трябва да е запознат с тези подробности, но 



тогава бяхме коментирали едно. След разговор с директор дирекция 
„Финанси“ хипотезата е същата, както и в предната точка. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. С две думи, разбирам подхвърлянето на топката отново 

процедурно. Колегата Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Аз подкрепям предложението на колегите и всъщност в тази връзка 

щеше да ми бъде и самото изказване за отлагане на точката, както и предния 
път. Да, дойдоха документи, дойдоха КСС-та и т.н., но времето за 
запознаване, за посещение на място и т.н. е много малко и бих желал това 
нещо първо да влезе в комисия „Благоустройство и комунални дейности“, 
след което да влезе в комисия „Финанси и бюджет“. Така, отделно искам да 
похваля Общината - ето сега за първи път да я похваля – това, че в КСС-то 
забелязвам една съществена разлика. Както си спомняте, тук има хора, с 
които развивахме тезата за цената на бетона, който се полага, за стадион 
„Спартак“ беше 289 лева по мои спомени, нали така? Тука обаче се явява 
цена от 146 лева в КСС-то за същия бетон, дори има някои… в самото 
изясняване има някои по-малки дейности, повече дейности се извършват, от 
това което в КСС-то за стадион „Спартак“. Благодаря на Общината, 
съобразила се е с това, което ние обсъдихме, и е паднало със 140 лева за 
кубик бетон. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Хубаво благодарите на Общината, само че тези неща дето ги говорите, 

изобщо нямат нищо общо, защото са различни начини на полагане, различен 
бетон и дъра, дъра, дъра и арматура и т.н. Така. Г-н Ганев, заповядайте за 
процедурата за отлагане, която предстои да приемем.  

 
Цончо ГАНЕВ 
Държа да подчертая, че е изключително важно да спазваме, когато 

изразходваме дадени средства, обществени, да минават преди това с 
резолюция на комисия по финанси. Неслучайно това е най-важната 
комисия, защото там би трябвало администрацията да предостави всички 
документи и да защити дадения разход, който иска да се осъществи. Това 
нещо по ред причини не стана на комисия по финанси, затова предлагам 
отлагане на точката.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура.  
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, аз също смятам, че документацията и проектът за 

решение не е подкрепен с необходимите документи, финансови най-вече, и 
ще подкрепя.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура, колега Балачев, процедура по гласуване на процедурата.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще подкрепя колегата този път.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. Явно имам гадателски способности. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 31; против – 3; въздържали се – 4; отсъстващи – 13, предложението 
се приема.* 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
И последният проект за решение: одобряване на проект за 

споразумение между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“, 
във връзка с промяна на Списъка на републиканските пътища, за които се 
събира такса за ползване на пътната инфраструктура  - винетна такса. 

Решението обхваща искания проект за споразумение между Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и Община Варна – ние да заплатим определени 
средства, а те да продължат, първо, да не се събира винетна такса и второ, 
да продължат поддържането на тези пътища, които влизат в този списък.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Имате думата. Заявки за изказвания. Източник на финансиране, 

например. Няма заявки за изказвания, режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
660-5.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и писмо от Кмета на община 
Варна с рег. № РД21019427ВН/21.09.2021 г., Общински съвет –  Варна 
одобрява проект на споразумение между Община Варна и Агенция „Пътна 
инфраструктура“, във връзка с промяна на Списъка на републиканските 
пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – 
винетна такса, съгласно приложение към настоящото решение. 



  Възлага на Кмета на Община Варна да подпише споразумението, 
както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

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.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Балачев междувременно. Каня колегата 

Генадий Атанасов да заеме мястото си, за да докладва следващата точка. И 
междувременно ще дам резултата от гласуването. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Да започвам ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Не, момент. 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 
за – 38; против – 1; въздържали се – 0; отсъстващи – 12, предложението 
се приема. 

 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

  



VI. 
 

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

„Младежки дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на „Статут за присъждане на награда „Юнакъ“ за 

постижения в областта на спорта“. 
 
  Докл.: Генадий Атанасов – Председател на ПК „Младежки 

дейности и спорт“ 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Г-н председател, може ли вече? Колеги, съвсем накратко от комисия 

„Младежки дейности и спорт“ е постъпила една точка, едно предложение за 
приемане на „Статут за присъждане на награда Юнакъ за постижения в 
областта на спорта“.  

ПК „Младежки дейности и спорт“  даде положително становище на 
това предложение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате думата, колеги, по статута. Ако няма, режим на 

гласуване. Така. И ще поканя колегата Мария Тодорова междувременно, 
докато тече гласуването, да заеме мястото си, за да ни докладва 
предложенията.  

 
От залата: … /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако държите, може да спрем и часовника. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, аз съм „против“, защото първо, въпросът не е да 

претупаме дневния ред, и в т. Разни има доста неща. Аз смятам, че бихме 
могли утре сутринта делово от 9:00 ч. примерно до 11:00 ч. да свършим 
съвсем спокойно работата. И на мен не ми се идва, и аз имам ангажименти, 
но смятам, че сега на тъгъдък . … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Тодорова, сега обявявам резултата само. 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

661-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21015263ВН/23.07.2021 г., Общински съвет - Варна приема „Статут за 
присъждане на награда „Юнакъ“ за постижения в областта на спорта“, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
За протокола: Николай Капитанов – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 34; против – 0; въздържали се – 3; отсъстващи – 14, предложението 
се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата да докладвате. 

Мария ТОДОРОВА 
Благодаря. Оставам с … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина. Заповядайте. 
 
Мария ТОДОРОВА 
В кръга на шегата да Ви кажа, че оставам с впечатлението, че след 

17:30 часа тук е най-чистата среда, защото дамата с дезинфекцията не идва 
да чисти микрофона, така че, мисля, че е чисто.   

Тодор БАЛАБАНОВ 
А, виж добра забележка. 

Мария ТОДОРОВА 
Това беше и от предната сесия, която беше присъствена, направи ми 

впечатление.  
 
От залата: … /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами кой удължи времето, докато ме нямаше? Кой? 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
…….. седем часа. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, не е седем без три минути.  

Преминаваме към точка седма от дневния ред. 

  



VII. 
 

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

„Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за 

2019 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се 
територията на община Варна.  

(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности за 
2020 г. и разходваните средства за народните читалища, находящи се 
територията на община Варна. 

 
 Докл.: Мария Тодорова - Председател на ПК “Култура и 

духовно развитие“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Тодорова, имате думата. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Благодаря. От името на ПК „Култура и духовно развитие“ има две 

решения, т.е. два проекта за решение, първият е относно: приемането на 
доклади за осъществените читалищни дейности за 2019 г. и разходваните 
средства за народните читалища, находящи се територията на община 
Варна. 

Комисията е дала положително становище за този проект за решение, 
който Ви е представен.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, имате думата. Режим на гласуване.  
 
Мария ТОДОРОВА 
Аз мисля, че нямаше субсидия това читалище. Няма субсидия това 

читалище. 
 
Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
662-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за 
народните читалища и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21014966ВН/20.07.2021 г., Общински съвет – Варна приема докладите на 
народните читалища на територията на община Варна по показатели за 



дейност, предоставената субсидия от държавния и общинския бюджет за 
2019 год., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 29; против – 0; въздържали се – 8; отсъстващи – 14, предложението 
се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да ни дадете и последното предложение.  
 
Мария ТОДОРОВА 
Добре, благодаря. Приемане на доклади за осъществените читалищни 

дейности за 2020 г. и разходваните средства за народните читалища, 
находящи се територията на община Варна. 

Положително становище на комисията. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Извинявам се, че не Ви изчаках. Режим на 

гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
663-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за 
народните читалища и по  предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21015261ВН/23.07.2021 г., Общински съвет – Варна приема докладите на 
народните читалища на територията на община Варна по показатели за 
дейност, предоставената субсидия от държавния бюджет за 2020 год., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно гласуване: 

за – 30; против – 0; въздържали се – 9; отсъстващи – 12, предложението 
се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли възражения? Още една точка имаме, три минути да я 

разгледаме, или да прекъсвам заседанието? Образование, наредбата.  
Преминаваме към точка осем от дневния ред. 

  



VIII. 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование“ относно: 
(1) – изменение на Наредбата за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и 
целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община 
Варна.   

 
Докл.: Тодор Балабанов – председател на ОбС 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
Проектът за решение от ПК „Наука и образование“ е относно 

изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни 
подготвителни групи към училищата на територията на община Варна.  
Предложение на „Възраждане“.  

Мнения и съображения. Режим на гласуване. 
Резултати от електронно гласуване:  за – 35; против – 1; въздържали 

се – 2; отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 

 Красен ИВАНОВ 
 Погрешно натиснат бутон. Красен Иванов не е „против“, а „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
А, ей, щяхте да развалите хубавата работа накрая.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

664-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от групата 
общински съветници на ПП „Възраждане“ с рег. № 
РД21011926ВН/11.06.2021 г., Общински съвет – Варна изменя Наредбата за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински 
детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към 
училищата на територията на община Варна, като от чл.17, ал. 3, т. 1, чл. 32, 
ал. 3, т. 1 и чл. 49, ал. 3, т. 1 да отпадне текста„мокър печат“. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; отсъстващи – 13, 
предложението се приема.* 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението на групата на „Възраждане“ се приема. Хубава вечер 

на всички, колеги. В 9:00 часа утре продължаваме заседанието.  
  



ВТОРИ ДЕН 
30.09.2021 г. (четвъртък) 

от 09:00 ч. до 10:30 ч. 
 

 
Присъстват 35 общински съветници, отсъстват 16: 
 
Анелия Димитрова КЛИСАРОВА 
Антон Христов АПОСТОЛОВ 
Ахмед Сали АХМЕД 
Велин Велинов СТОЯНОВ 
Венцислав Сивелинов СИВОВ 
Даниела Стефанова ИВАНОВА-ДИМОВА 
Ивайло Христов МИТКОВСКИ 
Иван Любчев ИВАНОВ 
Йорданка Иванова ПРОДАНОВА 
Калин Колев МИХОВ 
Костадин Тодоров КОСТАДИНОВ 
Людмила Николаева КОЛЕВА-МАРИНОВА 
Марица Димитрова ГЪРДЕВА 
Станислав Георгиев ИВАНОВ 
Стефан Стоянов СТАНЕВ 
Янко Петров СТАНЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Продължаваме през днешния ден работа. Отсъстват по уважителни 

причини Даниела Димова, Йорданка Проданова, Марица Гърдева, 
Станислав Иванов, Ивайло Митковски, Костадин Костадинов, Иван Иванов, 
Анелия Клисарова, Стефан Станев и Янко Станев. 

Продължаваме с точките от дневния ред, а именно: предложения за 
решения от ПК „Здравеопазване“.  

 
 

  



ІХ. 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще си позволя да докладвам точката предвид отсъствието на проф. 

Клисарова. Първото предложение за решение, относно отпускане на 
еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение. Имате 
думата, колеги, за мнения и съображения. Няма заявки за изказвания. Колега 
Капитанов. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Здравейте. Понеже тези точки обикновено минават без някакви по-

сложни обсъждания, аз предлагам следващите четири точки, мисля че са, 
които са на комисия „Здравеопазване“, да ги гласуваме анблок - процедура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура.  
 
адв. Деяна СТЕФАНОВА 
От залата: На различни основания са, няма как… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Моля. Ок. Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На различни основания са, иначе щях и аз да го предложа. Благодаря 

все пак. Ако няма мнения и съображения, колеги, режим на гласуване.  
 
От залата:…./ н.р./ 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Юридическите консултации вървят ли? 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

665-9.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК21001367ВН/04.08.2021 г., решение на Общински 
съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 
в приложение към настоящото решение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува? 
 
За протокола: Огнян Къчев – „за“, Димитър Чутурков – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Сега ще Ви съпортват с таблетите. 
 
 За протокола: Николай Георгиев – „за“.  
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване:  за – 31; против – 1; въздържали се – 0; отсъстващи – 19, 
предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към следващата подточка: неотпускане на еднократна 

финансова помощ по молби на граждани. Имате думата. Режим на 
гласуване.  

Някой колега да не е успял да гласува? Колеги Къчев и Чутурков, 
успяхте ли този път? Колега Георгиев? Колега Иванова, как гласувате? 

 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

666-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база 



здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК21001367ВН/04.08.2021 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
За протокола: Щериана Иванова – „за“.  
Моля за резултата.  
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 28; против – 3; въздържали се – 2; отсъстващи – 18, 
предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение, относно отпускане на 

финансови средства за дейности и изследвания по асистиране на 
репродукция. Имате думата. Не виждам заявки за изказвания. Режим на 
гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

667-9.   На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК21001368ВН/04.08.2021 г., решение на Общински 
съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Някой колега да не е успял? Всъщност няма кой да не е успял, като 

гледам кворума.  
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 17, 
предложението се приема.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за решение, относно неотпускане на 

финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция. 
Колега Ганев, имате думата. 

 
 



Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, бих искал да помоля абсолютно всеки един от Вас, 

когато гласува точно тази точка, да се замисли за семейните драми и 
личните драми на тези хора, които не могат да имат деца, разчитат като 
последна фаза Община Варна, с бюджет почти петстотин милиона лева, да 
им отпусне средства, с които те да имат поне шанс за това нещо, без да е 
гарантирано. За поредна сесия ние имаме случаи и разглеждаме случаи, в 
които ще откажем, поради обикновено не плащане на местните данъци или 
някакви чисто прозаични проблеми за отказ. Това за нас от ПП 
„Възраждане“ е недопустимо, защото за да стигнеш дотам да не може да си 
платиш местните данъци, но да искаш да имаш деца, значи меко казано си 
отговорен човек и мислиш за бъдещето. Тук говорим не само за трагедията 
да не можеш да имаш деца, ами и трагедията да не можеш да си платиш дори 
местните данъци. Много Ви моля, нека да не правим това, което за пореден 
път най-вероятно ще приемете и да отпуснем въпросните средства. Община 
Варна няма да обеднее, ако се родят благодарение на местния бюджет 
няколко деца повече. Без значение каква е сумата, ние можем да си го 
позволим като Община. Вчера се гласуваха стотици хиляди левове. Нека да 
отпуснем тези средства и да не ги отказваме заради прозаични оправдания. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви благодаря. Ще дам думата на г-жа Георгиева – директор 

на дирекция „Здравеопазване“. В крайна сметка не отпускането на помощи 
е изразено с нормативни основания, което ние с наше решение сме въвели 
като изискване. Не става въпрос тук за размера на финансовите средства и 
не бива да стъпваме на това, че някой едва ли иска да спести някакви пари… 
/н.р/…е несериозно това нещо. 

 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Отказите и двата са заради неплатени задължения или към местни 

задължения, или държавни задължения, или неплатени глоби. Това 
изискване е заложено в правилата за отпускане на помощи за репродуктивни 
проблеми. Така че това е нормативно изискване в тези правила и поради това 
са тези откази.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. В смисъл такъв, че отказите са основателни, тъй като 

не отговарят заявленията на правилата. Още нещо искам да кажа. Дори да 
отхвърлим това предложение в момента, автоматично не води до това, че 
отпускаме помощ. Няма как да дойде. Просто ще отхвърлим не отпускането. 
Режим на гласуване. 

 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
668-9.  На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК21001368ВН/04.08.2021 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Кадир, как гласувате? 
 

За протокола: Айше Кадир – „въздържал се“, Рюян Ризов – 
„въздържал се“, Емил Бояджийски – „въздържал се“. 

Моля за резултатите. 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 19; против – 4; въздържали се – 11; отсъстващи – 17, 
предложението се приема.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

 

 

 

 

 

  



Х. 
По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата 
за неговото изпълнение за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.. 

(2) – допълване на Решение №424-2/10/16.12.2020 г. на Общински 
съвет – Варна и одобряване текст на Споразумение за партньорство по 
проектно предложение „Интегрирани мерки за социална интеграция и 
подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, 
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъп до образование“ 
– компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с партньорите, 
посочени в него. 

 
Докл.: Николай ГЕОРГИЕВ – Председател ПК „ЕВМС“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, заповядайте. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, първа точка, относно 

одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата 
за неговото изпълнение за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава положително 
становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Колега Георгиев, заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми гости, колеги, на комисия по „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“ коментирахме въпросния доклад за 
изпълнение на Общинския план за развитие на Община Варна. Това е 
документ, който за пореден път показва, че развитие в града ни няма, защото 
по данни на въпросния доклад средният доход на член от семейство в 
Община Варна е нетно около хиляда лева. Тоест двама родители в едно 
семейство получават доход под жизнения стандарт, който в момента е около 
две хиляди и шестстотин лева. Тоест средният варненец е работещ беден. 



Важно е колегите от Икономическия университет да чуят тези думи, да чуят 
тези данни, не просто за да внесем поредното униние, или поредното 
отчаяние, или нещо подобно, а за да покажем, че когато цифрите говорят – 
ние трябва да търсим решения. Ние трябва да търсим решения както в 
икономическата, така и в социалната област. Така и във всичко друго, което 
може да промени тези данни. Факт е, че тези данни, забележете колеги, са 
без удара който ще понесе местната икономика от така наречената „ковид 
криза“. Тоест догодина те ще бъдат още по-зле.  

Ние от ПП „Възраждане“ сме хора, които обичат града, народа, 
държавата си. Ние не искаме Варна да бъде в това състояние. Не искаме да 
коментираме цифри, които ни изравняват с Бангладеш или някоя друга 
африканска столица. Ние искаме да коментираме цифри, които правят 
Варна град равен на Лондон, на Париж, и на много други стабилни 
европейски градове. Искаме този план за развитие действително да показва 
развитие, а той за съжаление в момента не показва развитие. Призовавам 
колегите в тази зала да се фокусират в една малка обща цел. Малка, 
краткосрочна. Положете усилия в кратък период да направим така, че поне 
да достигнем и надминем гр. Бургас. Да не говорим за Лондон и Париж. Това 
да бъде малко по-средносрочна цел. В тази връзка искам да направя един 
паралел с последната точка от вчерашния ден, в която с подкрепата на 
юридическия екип на Община Варна, с подкрепата на г-н Председателя, ние 
направихме едно общо решение, което е полезно за града. Малко. Не е много 
сериозно, но все пак всички се обединихме около една обща цел. Това са 
завещали нашите предци, нашите възрожденци. Възраждането е дело общо 
и когато всички вървят в една обща цел, решението идва. Това призовавам 
всички колеги.  

Планът за развитие, освен ниските доходи, показва и структурата на 
националното стопанство на Варна. В момента основният продукт, който се 
произвежда в града е дело на микро-предприятия. Тоест няма ги сериозните 
създаващи добавена стойност икономически субекти. Няма го сериозният 
принос на Пристанище Варна, няма ги заводите, които в момента са нещо 
като гробници. Време е тези неща всички да бъдат във фокуса на 
общественото внимание, на вниманието на нас като общински съветници. 
Тук трябва да насочим усилията си така, че Варна да стане привлекателен 
град за инвеститори от цял свят, но – забележете - и на местния бизнес. 
Местните семейни производители ги няма. Те са смазани. Ние трябва в това 
да работим. Търсенето в рамките в региона Североизточна България да бъде 
насочено към местните дребни семейни производители, които са в основата, 
които са гръбнакаът на развитите икономики като Германия, Япония и 
други. Семейният бизнес, семейната добавена стойност, хората, които 
създават, защото харесват това, което правят, и създават качество, което 
носи качество след себе си. Това трябва да бъде фокусът на настоящия 
Общински съвет. Искаме бързо развитие. Не откриваме топлата вода. 



Възрожденците от 19-ти век са го постигнали, ние също можем да го 
направим, когато започнем да работим бързо и ефективно в една посока. В 
тази връзка ние ще продължим да правим добри предложения като това 
вчерашното, което продължаваме да го коментираме няколко дни и ще се 
радвам да срещнем подкрепата както на колегите юристи, така и на 
господин председателя, така и на всички останали общински съветници, за 
да направим така, че Варна да бъде първа.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви за изказването, което беше в основата си политическо. 

Само искам да кажа, че в момента не гледаме Общинския план за развитие, 
а гледаме доклада за наблюдение изпълнението на плана и аз по същество 
не чух планът да не е изпълнен. Аз по-скоро чух коментари по отношение 
на плана, как той би трябвало да изглежда, само че ние в момента гледаме 
….. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
От залата: …/н.р./…как да кажем, че е изпълнено… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
.. и изпълнението. Г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, втори ден вече, 

очевидно, някои колеги наши се опитват да ни втълпят, че те са 
единствените и неповторимите. Само те обичат града, само те обичат 
нашите съграждани, само те мислят за него – нещо, с което аз определено 
не съм съгласен. Да. Пак повтарям, ние сме очевидно в избори. Имат си 
кандидат за президент, имат си листа най-вероятно, в която ще участват, 
включително и току-що говорещият колега, но аз бих искал да кажа нещо 
друго. Да. Вярно е. Прави се политика. Използва се трибуната за 
предизборни цели, но планът, такъв какъвто е и това, което съдържа той, 
безспорно е изпълнен. Второ - не е вярно твърдението, че Варна била много 
изоставала със средната работна заплата. Напротив - последните данни, 
които имаме за миналата и за тази година, Варна е на второ или трето място 
по средна работна заплата. Друг е въпросът, че действително има нужда и 
ние бихме могли в тази и се стараем според мен в тази насока да 
подпомогнем и да възстановим икономиката на Варна, такава каквато беше 
преди т.нар. „масова приватизация“, извършена от едно правителство на 
Иван Костов. Затова аз ще Ви кажа и ще предложа в края на днешното 
заседание две декларации да се обединим и да приемем. Едната е екологична 
– за това, което се случва на „Камен бряг“, което е много опасно и тук 
колегата, който е председател на тази комисия е сериозно разтревожен, тъй 



като той отговаря за акваторията. Ние говорихме и за рибните ресурси, ние 
говорихме вчера за вредата, която може да нанесе евентуалното 
разтоварване на този кораб в морето. И от друга страна, това което казва и 
колегата Георгиев и предполагам, че той ще ме подкрепи – да видим какво 
правим с нашата индустриална зона и защо повече от половин година няма 
развитие планът, който ни е необходим, за да може да продължим работа 
нататък, да възстановим варненската икономика включително и как 
беше…семейният бизнес и така нататък, и така нататък. Тогава ще видим 
кой действително мисли за доброто на града и кой само популистки тук се 
изказва на микрофона. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика, колега Георгиев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н Балачев, едно от най-любимите ми обяснения за това как планът 

бил изпълнен, защото Варна била на второ място по средна работна заплата 
е несъстоятелно, защото средната работна заплата за това, че доближаваме 
средната работна заплата за страната по никакъв начин не прави така, че 
разполагаемият семеен доход да бъде над минималния жизнен стандарт. 
Средната работна заплата е също толкова жалка, колкото е и заплатата във 
Варна. Средните българи са работещи бедни, точно колкото и средните 
варненци са работещи бедни. Това е нещо, което трябва да се промени в 
цялата страна. И за съжаление - рано или късно - този модел на смачкване 
на инициативата на предприемчивите българи ще бъде променен. Ние 
работим за това, получаваме подкрепата на такива хора и рано или късно 
това ще се случи. Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ганев, реплика. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, г-н Балачев, вчера го казах на кмета Портних, сега 

ще Ви го кажа и на Вас. Нито сме читалище, нито сме културно-просветно 
друг тип мероприятие тук да си говорим за някакви културно-просветни 
неща. Ние сме политически орган, който трябва да взема политически 
решения. И това е мястото, където трябва да се прокарват политики в полза 
на хората. За пореден път си позволявате, както и вчера, да не казвате 
истината, а има доста по-подходяща дума и Вие знаете много добре каква е 
тя. За пореден път. Не Ви прави чест. Това което казахте за заплатите не е 
истина, а колегата Георгиев Ви разясни какъв е размера и колко отговаря на 
истината. Пълна демагогия от това, което казахте, че искате да приемате 
декларация, осъждаща бездействието факт на сегашното правителство. 



Абсолютен факт. Но е цинизъм Вие, в лицето на Вашата група, 
управляващите Варна за поредна година при положение, че допуснахте и 
крихте екологична катастрофа със спукана тръба, в момента да говорите за 
екологична катастрофа и да искате да приемате декларация. Цинизъм е 
вчера да говорите за декларация за цената на тока при положение, че Вашето 
правителство, само преди половин година доведе до това да говорим в 
момента за криза с електроснабдяването. Моля Ви, спазвайте поне някаква 
политическа хигиена. Благодаря!  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, само да кажа, че такава точка в дневния ред няма. Излязохме 

много извън темата. Колега Балачев, дуплика. И моля да се придържаме към 
темата – доклада, общински план за развитие. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Когато се опиташ, уважаеми колеги, като се опитва един човек 

няколко пъти да каже едно и също той смята, че едва ли не това е истина. 
Първо, ние не сме читалище и такова отношение не Ви прави чест, да 
говорите тук. Ако сме в читалище там ще разглеждаме някакви други неща. 
Аз говоря съвсем конкретно. 1 354 лв. ако не ме лъже е средно заплатата, 
която получават варненци и тя е малко под тази, която получават в София.  

 
От залата: …. /н.р./ 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не… Сега. Аз виждам, четящ съм и говоря съвсем отговорно. Тук да 

се опитвате да ми говорите, че съм говорил неистини, това не го приемам и 
много предвидливо Вие казвате „не искате да кажете друга дума“, защото 
би могло след това да имаме някакви други срещи, на друго място. Защото 
аз не съм човек, който си оставя „магарето в калта“. Това, което казах по 
отношение на заплатата – да, аз също смятам, че има нужда да се 
подпомогне икономиката, да се подпомогне варненския бизнес, но това не 
значи, че доклада, който обсъждаме в тази точка не е добър, или че това, 
което е отразено в него, не отговаря на истината. По отношение на цинизма: 
първо, докато ГЕРБ управляваше в коалиция цените на тока бяха едни, аз не 
виждам никаква аргументация Вие да ми кажете, че те са виновни за това, 
че цената на тока сега в момента е скочила. Не искам да влизаме в този дебат, 
защото това не е в нашата точка. Но съм готов на друго място или специално 
в някоя от комисиите да дебатираме този проблем, защото аз имам 
подготовката за него. 

А що се отнася до тръбата, аз съм говорил за тази тръба в 
продължение на повече от една година. И имам най-добрата информация, 
защото включително съм участвал и в съдебни процеси, има решение на 



съда, с което глобите които бяха наложени за това, че умишлено е станала 
авария във Варненското езеро са отменени. Вие може това нещо да не го 
знаете, но аз го знам. Като искате прочетете го, колега Ганев. Разбирам 
Вашия популизъм на Вашата група, но аз винаги говоря с факти. И 
твърдението за това, че умишлено Варненското езеро е било замърсено, не 
е вярно. И го казвам, казвал съм го много пъти. До 2011 г. водите на 
„Аспарухово“, където Златев ще ме подкрепи, живеят над 50 000 човека са 
се изливали с тази тръба във Варненското езеро, когато е нямало тръбата да 
бъде продължена първо до десния бряг на езерото, а от там до „Тополи“, 
където да се пречисти окончателно. Така че недейте да говорите за неща, 
които очевидно не сте подготвен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, отново призовавам да се придържаме към темата, всички 

колеги. Други заявки за изказвания. Така, заповядайте! 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря, г-н председател. Адвокат Мария Димитрова, за 

протокола. Разбрах, че приемаме доклада по програмата за развитие. Така. 
Искам да попитам – какво развитие наблюдавате в града, след като в него не 
остана нито едно предприятие? Вярно е, че имаше приватизация. Вярно е, 
че имаше разграбване. Но дворовете на тези бъдещи, т.е. минали и 
потенциално бъдещи промишлени зони бяха застроени. В дворовете…а 
момент…, пристанището щях да забравя, това което г-н Балачев и 
екологичната катастрофа. Кой е виновен в момента във Варна на практика 
да няма действащо пристанище? Не съм голословна. Аз съм на 50 години и 
помня, когато погледнеш морето, то да е пълно с кораби, които биват 
товарени и разтоварвани. Когато нямахме увеселителна зона и паркинг на 
някой си…част т.е. взет под наем от пристанището, на който на 15-ти август 
бяхме арестувани 1 000 коли, нямаше… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Помолих Ви… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Продължавам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
... да се придържаме към темата. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Придържаме се, така. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Това няма нищо общо с темата, дали има паркинг или… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Говорихме разтоварването на кораба и екологичната катастрофа… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нищо общо няма също с темата. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Напротив. Има, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нищо общо няма с доклада за изпълнение на общинския план за 

развитие. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има общо. Не може.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама, недейте да ми противоречите.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Не може град, който претендира за пристанище 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да се изкажете по отчета. Вие чели ли сте отчета? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…30 хиляди тонния кораб, който ще бъде нарязан след няколко дни 

за скраб… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прочетохте ли отчета?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …../н.р./ да свърши тази работа. Г-н председател, … 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отправям Ви последна забележка преди да Ви отнема думата, тъй 

като не говорите по отчета за изпълнение на годишния доклад, по годишния 



доклад за изпълнение на общинския план. Вие прочетохте ли го? Доклада? 
Така, благодаря Ви! 

 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …../н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря Ви.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …../н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, имате думата. Няма как да го…  
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …../н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласуване. Извинявам се, режим на гласуване, много моля за тишина. 

Ама много Ви моля за тишина. Това беше последния път, в който Ви давам 
възможност да се изказвате, на Вас специално. Защото не спазвате реда в 
залата.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …./н.р./ Е защо, да си мълчим  ли… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля, колеги, за тишина в залата. Мисля, че аз отговарям за 

реда в залата. Колега Златев, мисля че аз отговарям за реда в залата. Колеги, 
които не успели да гласуват. Николай Георгиев е гласувал и Бранимир 
Балачев, също е гласувал.  

Колеги, които да не са успели да гласуват? Николай Георгиев е 
гласувал, Бранимир Балачев също е гласувал. Резултати, колеги. 

 
Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е: 

669-10. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм., ДВ бр. 
70 от 7.08.2020 г.) във връзка с § 37 от Преходните и заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 



регионалното развитие (ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21006192ВН-
002ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява Годишния доклад 
за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 
на Община Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.   

Решението не се приема 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 17; против – 6; въздържали се – 12; отсъстващи – 16, 
предложението не се приема.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение. Колега Георгиев, имате думата. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Допълване на Решение № 424-2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – 

Варна и одобряване текст на Споразумение за партньорство по проектно 
предложение „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване 
достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, процедура 
BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъп до образование“ – компонент 2 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–
2020 г., с партньорите, посочени в него. ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Колега Георгиев, не е излязла заявката, но имате думата. 

Да, да, заповядайте! Да. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нещо от системата… Колеги, „Възраждане“ традиционно гласува 

„против“ този проект, тъй като ние не считаме, че т.нар. „уязвими групи“ 
трябва да имат каквото и да е предимство пред всички останали граждани на 
Варна и такова излишно дискриминационно отношение не бива да бъде 
допускано. Всички имат равни права, всички българчета, всички възрастни, 
всички имат равни права, ние нямаме право да правим разделение, всеки има 
равни възможности. Ролята на Общината тук е да даде шанс, да даде 
възможност за развитие, видяхме всички, че развитие няма. В тази връзка 
няма как да подкрепим т.нар. „уязвими групи“. Според нас сега е момент да 
бъде отправена подкрепа към младите хора, които се развиват. Младите хора 
като нашите гости. Младите хора, отличниците на Варна трябва да получат 



подкрепа. Трябва да насочим фокуса, силата на Общината към тях. След това, 
в един по-късен момент ще бъде насочена подкрепа и към всички останали. В 
момента ни трябват отличници. Варна има нужда от шампиони. Благодаря!  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, само искам да вмъкна, че проекта сме го разглеждали 

декември месец, валидиран е от Общински съвет, просто партньорите искат 
да ги прибавим и това е допълнението в момента на проекта. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две думи Общински съвет – Варна вече е дал съгласие.  
 
От залата: …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, като в момента темата е допълване на партньорите, а не по 

същество самия проект. Така. Заявка за изказване - колега Ганев. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Към председателя на комисията - само да ми кажете кои са 

допълващите като начало партньори? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Допълваните. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Допълваните. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
От администрацията може ли, Бистра да... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, кажете имената на партньорите. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Така, първият партньор е Община Варна, след това имаме СНЦ 

„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“, „ГЕКО 
16“ ООД – гр. Девня, „Авангард БГ“ ООД – гр. Варна, ДГ № 8 „Христо Ботев“ 
– седалище гр. Варна, ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Варна, ОУ „Отец Паисий“ 



– гр. Варна, НУ „Васил Левски“ – гр. Варна, ПГГСД „Николай Хайтов“ – гр. 
Варна и СУ „Любен Каравелов“ – гр. Варна. Това са партньорите. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Благодаря. Само искам да допълня и да кажа нещо основно, което аз 

го вярвам искрено. 32 години от такава интеграция стигнахме до момента, в 
който всеки един от нас разхождайки се по улиците, отивайки може би в 
широкия център на Варна, виждате за какво гето имаме. Това е интеграцията, 
която се наляха вече не десетки, ами стотици милиони в държавата, а във 
Варна са наистина десетки. Нищо от това не се получава като краен ефект. 
Напротив, едни определени фондации крадат и усвояват средства, които в 
краен резултат нямаме абсолютно никаква интеграция. Напротив тези хора, 
които би трябвало да получат някакви услуги, все повече потъват в 
социалното блато. Нищо няма да се получи и с това нещо. Просто ще се усвоят 
едни пари от подходящите хора. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Отново подчертавам, че не разглеждаме по същество проекта, а 

допълваме състава на партньорите. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
И Община Варна няма финансов ангажимент, тук е 100% 

безвъзмездно... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не коментираме изобщо Общината дали има финансов или…. 

ангажимент, това вече сме го гледали и приели. Тук коментираме 
партньорите. Ако някой има възражение по отношение на това да включим 
още няколко училища в проекта, това е друга тема. Изразете го с вота си. Тук 
гласуваме, дали имаме против да включим още няколко училища в този 
проект или не. Това е по същество, колеги, предложението за решение и тъй 
като няма други изказвания, режим на гласуване. 

 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Има ли някой колега…  
 
Мария ТОДОРОВА 
От залата: Не участвам в гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Тодорова не участва в гласуването. 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
670-10. На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 17, ал.1, т. 3 и т. 7, чл. 59 

и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21015247ВН/23.07.2021 
г., Общински съвет - Варна допълва Решение №424-2/10/16.12.2020 г. на 
Общински съвет – Варна и одобрява текст на Споразумение за партньорство 
по проектно предложение „Интегрирани мерки за социална интеграция  и  
подобряване  достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, 
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социална-икономическа интеграция на 
уязвими групи, Интегрирани мерки за подобряване достъп до образование“  – 
компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с партньорите, посочени в него, съгласно 
приложение към настоящото решение.   
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване:  за – 30; против – 3; въздържали се – 1; отсъстващи – 16, 
предложението се приема.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Георгиев.  
Преминаваме към следваща точка – предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика“.  
 
 
 
 
 

  



ХI. 
По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

жизнени и комунално–битови потребности. 
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на жизнени и комунално–битови потребности. 
 

Докл.: Милена ДИМОВА – Председателстващ ПК „СДЖП“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Димова, имате думата. 
 
Милена ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, гости, зачитам първия 

проект на решение на ПК „Социални дейности и жилищна политика“, относно 
отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно 
възникнали жизнени и комунално-битови потребности на лица. ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“ дава положително становище“: 
„На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване на отпуснатата 
еднократна финансова помощ на одобрените лица.“ Гласували на комисия: за 
– 8, против – 0, въздържали се – 0. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
671-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение  на Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21018567ВН/09.09.2021 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-



битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване на отпуснатата 
еднократна финансова помощ на одобрените лица. 
 

Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 17, 
предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте за следващия проект. 
 
 
Милена ДИМОВА 
По точка две, относно неотпускане на еднократни финансови помощи 

за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени и комунално-битови 
потребности на лица. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава 
положително становище“. На комисия гласували: за – 7, против – 0, 
въздържали се – 1. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Двама колеги не са успели, доколкото виждам да гласуват. Има ли 

колеги или са излезли извън залата?  
 
За протокола: Даниел Николов – „за“, Николай Евтимов – „за“, 

Николай Георгиев е извън залата.  
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
672-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21018567ВН/09.09.2021 г., Общински съвет – Варна не отпуска 



еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комунално-битови 
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 27; против – 3; въздържали се – 4; отсъстващи – 17, 
предложението се приема.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-жа Димова. 
Преминаваме към следваща точка, колеги, „Отчет на Председателя 

на Общински съвет за дейността на съвета за периода на първото 
шестмесечие на 2021 г.“ 

 
 
 

  



ХII. 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, имате думата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, в така представения 

отчет ние виждаме до голяма степен преразказана дейността на Общинския 
съвет. Считам обаче, че в този отчет липсва първо аналитичната част и 
липсва възможността да потърсим начин за промяна в положителна посока 
на работата на Общински съвет. В него например никъде не са описани 
колко от заседанията са редовни и колко са извънредни на Общинския съвет. 
Има описани комисии, като в същото време не е направен анализ коя 
комисия колко пъти е заседавала и защо има комисии, които въобще не са 
заседавали. Обръщам внимание отново на вчерашния довод, който 
представих. Комисия за изготвяне на Правилник на Общински съвет не е 
събирана според този отчет, защото няма казуси, които да разглежда. На 
03.12.2020 г. - преди 11 месеца - е внесен и е качен на сайта всъщност, /той 
по-рано е внесен/, качен на сайта на Общински съвет предложение за 
промяна на Правилник на Общинския съвет. Съжалявам, но този отчет 
според мен по никакъв начин не ни е полезен, той по-скоро е някаква форма 
на реклама, нали и по-скоро дори не на Общинския съвет, а като че ли на 
общинската администрация и от тази гледна точка ние от „Демократична 
България“ няма как да го подкрепим. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Нямам нищо против при казаното от Вас, да 

включим броя на заседания, да включим характера на заседанията в отчета, 
знаете че изискуема форма няма. Ежегодно е представен в годините по този 
начин самият отчет, даже мисля че доста сме го поразвили в годините от 
това, което е представлявал преди години и съм готов да Ви предоставя 
доста по-стари отчети да ги видите как изглеждат. Но съм съгласен, че 
можем да го допълним и с това, което казвате като информация. Няма 
никакъв проблем в следващия отчет, ще ги отразим тези всички данни и 
факти. Пак казвам, че така или иначе конкретни изисквания, как да изглежда 
отчета, нормативни или каквито и да било наши вътрешни, нямаме. Поради 
тази причина до сега е представен по този начин. Заповядайте! 



 
Николай КАПИТАНОВ 
Моята идея всъщност е, че отчетът трябва да носи някаква полза, за 

тези които го приемаме и по някакъв начин трябва да гласуваме. След като 
той не ни дава нищо ново, на практика до някаква степен той се обезсмисля. 
Ние може да използваме този момент, за да направим анализ на нещата, 
които може да подобрим в начина на работата на Общинския съвет и 
обръщам внимание на един много важен момент, който в продължение вече 
на две години никой не го закача, независимо че съм го коментирал и съм 
пускал предложение. Всички документи до един, които получаваме не са в 
изискуемия от закона машинно четим формат. Моля, и това също да бъде 
предвидено при развитието на работата на Общинския съвет и 
администрацията към Общинския съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Работи се по тази тема, само че знаете, че много трудно бихме го 

постигнали, тъй като ние работим съвместно с деловодната система на 
администрацията и там няма такава техническа възможност, иначе с 
удоволствие. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Имате ли нужда от помощ? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ние сме коментирали този въпрос с Вас мисля…  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Значи, извинявайте, колеги имам, които 200 страници за пет минути 

ми ги обръщат в машинно четим формат, когато им го поскам. Аз не мога 
обаче през цялото време да го правя това с тях. Мога да Ви свържа, за да Ви 
помогнат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чудесно, ето с колегата Галя Георгиева ще го изкоментирате това 

нещо след заседанието и ако има такава възможност се ангажирам да го 
направим, незабавно… 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Аз ще ги свържа, нека те да си говорят на техния език. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… тъй като не разполагам с такива технически познания и не мога да 

споря и да коментирам темата… 



Николай КАПИТАНОВ 
Аз също, но когато не знам, питам.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. А за отчета пак казвам, той няма как да ни дава нещо ново. 

Той не е анализ, както Вие казвате. Анализът е нещо съвсем различно. 
Отчетът предоставя информация за вече изминали събития. Той няма как да 
ни даде нова информация, той ни дава информация какво се е случило през 
първите шест месеца. Другите неща, които ги казахте ще ги допълним, но 
пак казвам - това е отчет. Той представлява това, което се е случило. Една 
история на това, което се е случило в Съвета.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
От залата: …/н.р./ анализ… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А вече един анализ на база на отчета с удоволствие може да седнем 

и да направим занапред. Благодаря!  
 
Режим на гласуване. А колега Ганев, извинявам се. Колега Ганев… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: Г-н председател, гражданите нямаме ли право… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не сте единственият гражданин в залата и на Вас казах, че тъй като… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 …продължавате да нарушавате реда в залата, няма да Ви дам 

възможност повече възможност днес. Заповядайте, колега Ганев. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, тъй като реалната оценка на Вашата дейност беше 

обсъждана вчера в рамките на няколко часа; имаше в крайна сметка и 
гласуване; фактът, че продължавате да сте Председател, че сте получили 
доверието на по-голямата част от общинските съветници е показателен. Към 
това, което имаме в момента да гласуваме, аз бих повторил някои неща, 
които казах вчера, Вас Ви нямаше в залата по Ваше желание. И бих искал, 
то не е и казване, то е апел. В името на градът ни, в името на това да се 
случват нещата по начин, по който когато следващия път коментираме 



заплати на обикновения човек, които живее във Варна, да е доста по-
проспериращ града ни чисто финансово, бих искал да обърна апела си към 
Вас, като пръв сред равни, да сте доста по-активен спрямо това, което 
върши, или по-скоро не върши администрацията, защото и по комисии, и на 
заседания, това че администрацията се измъква - не дава нужната 
информация, отказва, дали умишлено или не е една друга тема, която да 
кажем не зависи от Вас, но… Ако ако Вие с всичките правомощия, които 
имате, дадени Ви от закона, да седите отпред и да водите още петдесет 
човека освен Вас, та апелът ми към Вас е наистина да има доста по-активна 
политика спрямо администрацията. Ние имаме една изключително тромава 
администрация, която чака последния ден - дали умишлено или не - аз 
мисля, че е умишлено, но да кажем, че в повечето случаи не е, чака 
последния ден да входира едни неща. Респективно Вие да прехвърлите към 
нас за решения, след един ден комисия и след това гласуване. Бюджетът е 
най-яркия пример. Два или три дни преди комисия изсипва се целия бюджет. 
Направете си анализ. Елате на комисия по „Финанси и бюджет“, кой какво 
може, ще отговори. Така не печели градът ни. Наистина аз мисля, че ако Ви 
седнете за себе си и си направите някакъв анализ, не би трябвало да 
превръщаме и това, което Общински съвет в един образно казано „гумен 
печат“, който просто да приема, одобрява безрезервно всичко, което вкара 
администрацията.  

Да, разбирам, че сте част от управляващата партия, кметът е от 
управляващата партия, но в крайна сметка администрацията не е безгрешна 
или най-малкото администрацията е апатична към всичко това, което става 
и би избрала да си спести дадена работа, ако може да я избегне без значение 
какви са последствията. 

Тук идва ролята на председателя на Общински съвет – да изисква 
нещата да се случват максимално бързо в името на хората, на гражданите на 
Варна, защото ние сме избрани да защитаваме интересите на варненци. Това 
е, което имам като апел. По отношение на всичко това, което се каза по 
техническата част. Аз подкрепям колегата Капитанов. Мисля, че може 
много по-добре да се случват организацията на комисиите, липсата на 
комисии, или комисии, свикани в последния момент. За мен е недопустимо 
да стигат и Вие да допускате на сесия неща, от които ще гласуваме средства 
без да са минали в крайна сметка през комисия „Финанси и бюджет“. Мисля, 
че трябва да има някаква елементарна етика това нещо да не се допуска. Ами 
да си поеме отговорност липсващата администрация в момента – вижте, 
няма нито един човек от тях. В крайна сметка Вие сте човекът, който трябва 
да каже „да, и аз съм от управляващите, но администрацията не си върши 
работата“, да си проведете разговора с кмета и това неща да не се случва.  

Комисии, липса на комисии, ПК „Архитектура“ – ние сме имали… 
не знам… една или две комисии. Няма комисии. Комисия „Обществен ред 
и сигурност“ - коментирахме бездомните кучета, няма повече такава 



комисия. Не знам каква е причината. Не достигат явно до председателите 
нужни документи. Няма администрацията нищо не генерира….   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…./н.р./……. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами питайте ги, като председател на Общински съвет в крайна 

сметка, комисия, аз съм на мнение, че комисия….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля за тишина. Моля за тишина. 
 
Цончо ГАНЕВ      
Аз съм на мнение, че освен комисия „Финанси и бюджет“, една от 

основните комисии е комисия по „Архитектура“. Тук се говори за визията и 
трябва да имаме една наистина изчистена визия на този град. Че ние не се 
събираме там. Най-вероятно пак не постъпват документи в тази въпросна 
комисия. Вие сте човекът, който трябва да видим, какво прави тази 
администрация с отдел „Архитектура“, дирекция „Архитектура“. В крайна 
сметка свикваме комисия „Архитектура“ да обсъждаме два ПУП-а и да 
направим два небостъргача на брега на езерото, да дадем общински имот. 
Не се прие. Какво стана от там нататък. Какви доуточняващи въпроси с 
Камарата на архитектите. Никой нищо… Само като пример, извинявам се за 
отклонението. Като цяло мисля, че разбрахте това, което имам коментирам 
към Вас. Чисто добронамерено е. Градивно е. Не е критика, а беше апел към 
Вас. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Възприемам това, което казахте в изказването си. 

Благодаря Ви за градивната критика. Ще се постараем част от нещата, които 
аз също ги възприемам, разбира се допускаме всички грешки, в това число 
и аз, и всички ние. Аз никога не съм твърдял, че съм безгрешен или 
администрацията и така нататък.  

По отношение на работата на комисиите и това дали те често 
заседават или не. Аз тук имам малко по-различно мнение. Те заседават 
когато имат материали. Не винаги администрацията генерира материали. 
Дадохте пример с „Архитектура“ за това ще си позволя да го доразвия. Не 
винаги има материали за този комисия. За това тя не е заседавала. Нито ги 
държа при себе си тези материали, нито администрацията ги държи при себе 
си, нито председателят на комисията да ги държи при себе си. Те са влезли. 
В момента, в който влязат при нас, аз съм ги разпределил към всички 
членове на комисията по и-мейлите. 



За „Правилника“ ще проверя какво се е случило там. Още от вчера 
съм го разбрал като тема, и ще го проверя казах и ще Ви дам информация, и 
ще се разгледат максимално бързо промените. За това се ангажирам. 

Така. Благодаря, колеги. Други изказвания? Колега Балачев. 
 
От залата: …/н.р./… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е излязла. Ще дам думата. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, всъщност приемаме един доклад, 

който отразява дейността всъщност за една година, който е изготвен от 
Председателя. Аз ще потвърдя това, което той сподели преди малко пред 
Вас, че всъщност първо няма наистина форма, защото на мен също ми беше 
интересно да видя, дали има задължителни атрибути в него, които трябва 
той задължително да отговори в този доклад на тези въпроси. И връщайки 
се години назад, трябва да Ви кажа, че този доклад, който днес разглеждаме, 
е наистина според мен един пространен. Доклад, който обхваща работата на 
всички комисии и по принцип работата на Председателя на Общинския 
съвет.  

Да, би могло, и аз също приемам и надявам се, че Председателят 
ще… с оглед на това, че всичко се записва в протокола, той ще вземе и най-
вероятно догодина ще имаме по-пълен доклад, включително с тези 
предложения, които направи колегата Капитанов. 

По отношение на работата на комисиите. Като човек, който ръководи 
най-тежката комисия в Общината, искам да Ви кажа, че аз не съм забелязал 
да има забавяне на преписки, които са стигнали до комисията и да са 
престояли на бюрото на Председателя месеци наред. Друг е въпросът, че 
понякога действително администрацията не дава за разглеждане материали, 
които много бързо след това или изтичат срокове, или трябва да сме във 
формулата на допускане на предварително изпълнение и така нататък. Тук 
критиката според мен е основателна. Основателна е и причината за това за 
пръв път четири точки от дневния ред на комисията по „Финанси“ от вчера 
да не бъдат приети е не за това, че някои от нас всички е бил злонамерен. Аз 
поне така го приемам по отношение приемането на тези точки. А наистина 
нямахме необходимата информация своевременно, навреме. Тя трябва да 
бъде не на сесия. Ние винаги като не намерим нещо в комисия, казваме дай 
до сесия. Само че между комисията по „Финанси“, която е последна, защото 
трябва всички останали комисии да са минали, за да могат като последна 
комисия да се вземат окончателните решения, да се представят на сесия - 
това става три, четири, дена преди самата сесия. Искам да кажа: няма, или 
поне аз не видях и не знам, да не е спазен три-дневния срок, в който са 



обявявани комисиите, както и заседанията на Общинския съвет. Така че 
чисто формално сроковете са спазени. Пак казвам. Аз лично го приемам като 
недобре свършена работа от администрацията и ще предприема 
необходимите действия във връзка с това, че всички материали трябва да 
бъдат давани действително по-навреме и отговори на въпроси, които 
поставят колегите по време на комисиите, дори с риска да не влязат в 
дневния ред на следващата сесия, но с полу-материали аз считам, че повече 
такива предложения на администрацията не би следвало да влизат на 
заседания на Общинския съвет, защото те пораждат и съмнения, от една 
страна, затова доколко ние безрезервно подкрепяме администрацията, нещо 
което според мен не е така, защото много пъти все отправяли забележки, 
много пъти сме връщали материали, много пъти сме писали писма в тази 
връзка. Така че нека да проявим разбиране. Аз лично го приемам като свой 
пропуск и се надявам, че повече няма да допусна такова нещо за искане на 
средства. Дали става за две хиляди лева или за три осемдесет и шест хиляди 
няма никакво значение. Но действително когато се раздават пари и тук 
колегите, които не обвиняват, че съм стиснат, да - това не са наши пари. 
Това са обществени пари и ние трябва да бъдем много осторожни при 
тяхното раздаване. Затова аз смятам, че докладът във формата, която е 
прието, ако въобще може да се говори, че има такава форма, отразява това, 
което е. Но забележките, които ние оправяме и по отношение на 
председателския съвет и по отношение на работата на председателите на 
комисии, настина е така. Няма как да се свика комисия, ако няма материали. 
Аз също смятам, че пък свикване на комисия с една точка, освен ако не е от 
изключителна важност, също не е, защото всички ние сме ангажирани хора. 
Съгласете се, това не ние професия на нас. Всеки един от нас има професия 
и работа. Няма как да се събираме често. Но като се съберат три, четири - 
бихме могли да се събираме и по-често. Няма проблем, но пак казвам 
действително да има нещо черно на бяло, върху което наистина да се 
дискутира. А отношенията Общински съвет и администрация са 
формулирани в Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и трябва да имаме тази дистанция един от друг.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз се радвам, че постигаме все пак един 

конструктивен дебат, от който всички бихме извлекли някакви ползи. 
Колегите от БСП разбраха ли се кой ще прави изказването, че тук хвърчат 
едни заявки, изчезват. Обърках се. Може да изчезне, ако искате. Може, 
може. Може с едно натискане. Имате думата. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Доста тук се упражнява 

парламентарната реторика на колегите. Ще бъда съвсем кратък в своето 



изказване. Първо, от гледна точка на етимологията на  думата „отчет“ в 
българския език – да разясним малко – това е изложение за свършена работа 
за даден период от време от гледна точка на науката. Тука чувам 
политически изказвания, но въпросът е следния. Отчетът е фактологията за 
този период едногодишен и какво Вие докладвате като факти шестмесечни. 
Така че да не се разпростираме в много подробности, но забележките ни са 
основателни и на голяма част от колегите съм съгласен абсолютно са 
основателни в изказванията си от гледна точка, не говоря за политическо 
изказване, говоря за това, какво сте свършили. Голяма част от вота 
вчерашния - двадесет и един, които гласуваха „за“ Вашата оставка, се 
съдържа елемент в този отчет, който току-що го предлагате да се приема.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се извинявам, че Ви прекъсвам. Тук всички говорим за отчет за 

работата на Председателя и какво Председателят е свършил. Това е... говоря 
за това, какво всички ние сме свършили като съвет, като комисии, като 
съветници… 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря за Вашето уточнение… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм свършил само аз нещо. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
…да, благодаря за Вашето уточнение, но това е събирателно понятие. 

Вие олицетворявате, нали все пак, Общинския съвет. Дейността на този 
Общински съвет ръководите Вие с Вашето мнозинство. От гледна точка на 
това, нали, имам някои сериозни забележки и особено нашата група. 

Първо: свикването на сесиите, свикването на комисиите, сроковете, 
в които се свиква. Сега, не искам да коментирам имена, за да не даваме 
думата на реплики и дуплики на колеги, които се изказаха, няма да го 
коментирам. Но не го приемам това нещо в осемнадесет часа и пет минути 
в петък да получавам на и-мейла си покана за сесия редовна на Общинския 
съвет на двадесет и девети, нали в петък на двадесет и трети, че на двадесети 
и девети - след два дена - ще има сесия. Буквално два дена работни говоря. 
Голяма част от тук седящите сме работни. Работим в места, където имаме 
процес, който няма как да го…, въпреки че ни освобождават по чл. 32 от 
ЗМСМА всеки един работодател…, но няма как да промениш ритъма на 
живота си и да освободя всичките си занятия и затова колегата Клисарова я 
няма и другите, и Цветкова, защото имаме процес учебен, който няма как за 
два дена аз да променя занятия, сесия, има бизнесмени, които са поели 
ангажименти, има адвокати, които имат дела – примерно, нали, изразявам 



така отношение, че нямаме система за провеждане на общинските 
заседания, на сесиите и на комисиите. Трябва да имаме някаква изградена 
система и да си знаем. Примерно всяка сряда в края на месеца ще имаме…, 
нали това задължително трябва да внесем. А не тези извънредни ситуации, 
които се получават и отсъстват и колеги и така нататък. Забележката ми е 
основателна и ще трябва да се приеме. И да си вземете предвид в бъдещата 
работата в оставащите две години. Дали ще бъдете Вие или друг, примерно 
казвам, но това трябва да бъде една система, за да си облекчим работата. 
Ние работим в името на народа, но ние сме работещи. Ние не сме депутати 
в Народното събрание и да не работим. Тоест всеки един от нас работи и 
дава с труда си, нали, дял в това общество. Това ми е забележката. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря, колега Къчев.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Извинявам се. И поради тази причина ние ще гласуваме „против“ 

този отчет. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пак казвам. Това е отчет на нашата работа. Всеки има право да я 

оцени. Значи, оценявате работата на съвета, на комисиите, част от които 
ръководят и представители на Вашата група, нали, както и на други групи в 
съвета. Това е Ваше право.  

Сега, по отношението на свикването на сесии и сроковете – да, 
вероятно от една страна имате право. Всички сме работещи хора, в това 
число и аз. Но такъв е Правилникът ни. Този състав на съвета възприе този 
Правилник в началото на мандата и както каза и колегата Капитанов преди 
малко - като разглеждаме промените, може да променим това. Само че не 
възприемам критиката, че спазвам Правилника - така да го кажа, съвсем 
добронамерено. Винаги съм спазвал Правилника при свикване на сесия. 
Още повече, че за тази сесия в четвъртък беше свикана за следващата сряда. 
Нали? Мисля, че една седмица, а можеше да я свикам в неделя за сряда 
например, защото колегите работиха и в неделния ден, за да организират 
вчерашната и днешните заседания. Така че можеше да го направим и в 
неделя. Гледам максимално да изтегля назад във времето, въпреки че 
Правилникът ми позволява и в по-съкратен срок да го правя това нещо. Пак 
казвам, като седнем да гледаме Правилника, бихме могли да направим, да 
възприемем тезата със системно. Всяко пето число на месеца, всяка втора 
сряда на месеца, нали... Заповядайте. 

 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Ще бъда кратък. Понеже очевидно темата в момента е актуална, да 

помоля всеки от колегите на сайта на Общински съвет е качено моето 
предложение, но то не е ексклузивно. В смисъл аз няма там някакви запазени 
права. Нека всеки да се подготви. Идеята, която съм имал предвид, е да бъде 
по-регулярно, да бъдат по-предвидими, да има време точно да реагираме и 
както така да имаме време да си нагласим собствените програми. Но сега 
може би вече е назрял момента, всеки от нас да си каже своето мнение, да 
се подготви предварително със съответните предложения, за да може при - 
надявам се скорошното свикване на комисията - да седнем да ги обсъдим 
вече както трябва. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Така. Няма други заявки за изказвания. Режим на 

гласуване.  
 Колеги, които да не са успели да гласуват? Само да погледнем 

списъка… Генадий Атанасов не е в залата, Николай Почеканов не е в залата, 
Христо Атанасов не е в залата, да. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
673-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 
1, т. 8 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет – Варна приема отчет на Председателя на 
Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет – Варна и 
неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г., съгласно 
приложение. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 21; против – 10; въздържали се – 1; отсъстващи – 19, 
предложението се приема.* 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
От залата: … Може ли да проверите дали е отчетен моя вот… 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, Вие сте участвал в гласуването. Така.  
Следващата точка от дневния ред е „Избор на делегат в Общото 

събрание на Националното сдружение на Общините в Република България.“  



ХIII. 
По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на делегат в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Знаете, че до момента делегат наш избран беше д-р Лидия Маринова, 

чиито правомощия бяха прекратени, поради избора й за народен 
представител в предходното вече Народно събрание. В този ред на мисли аз 
Ви предлагам проф. Антоанета Цветкова, която също участва в работата на 
Сдружението активно, основно в сфера на образованието и 
здравеопазването - малко по-различна насоченост от д-р Лидия Маринова - 
да я изберем за по-нататъшен наш представител в Сдружението на 
общините. Имате думата. Колега Ганев. 

 
Цончо ГАНЕВ 
Групата на „Възраждане“ номинира Георги Георгиев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложенията. Първото 

постъпило на проф. Антоанета Цветкова. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

674-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2 от Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с 
промяна в състава на Общински съвет – Варна след проведените 
парламентарни избори на 11.07.2021 г., Общински съвет - Варна определя 
за мандат 2019 – 2023 г. като делегат в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България, представителя на Общински 
съвет – Варна Антоанета Здравкова Цветкова. 

 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 19; против – 2; въздържали се – 11; отсъстващи – 19, 
предложението се приема.* 

 



МИКРОФОНИТЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ липсва запис за около 2 
МИНУТИ. 

Председателят на Общинския съвет г-н Тодор Балабанов подложи 
на гласуване предложението на общинския съветник Цончо Ганев от 
групата общински съветници „Възраждане“, а именно: за делегат в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България, на мястото на д-р Лидия Маринова, да бъде избран Георги 
Георгиев. 

 
Общински съвет – Варна гласува следния 

П Р О Е К Т   З А  Р Е Ш Е Н И Е: 
 
674-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2 от Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България, във връзка с 
промяна в състава на Общински съвет – Варна след проведените 
парламентарни избори на 11.07.2021 г., Общински съвет - Варна определя 
за мандат 2019 – 2023 г. като делегат в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България, представителя на Общински 
съвет – Варна Георги Иванов Георгиев. 

Решението не се приема. 
 
Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 

гласуване: за – 11; против – 7; въздържали се – 13; отсъстващи – 20, 
предложението не се приема.* 

Цончо ГАНЕВ 
Няма да го продължавам този спор, така или иначе безсмислено е. 

Така или иначе, залата си каза мнението, но повтарям, че трябваше да 
гласуваме първо предложението на „Възраждане“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От залата: …. /н.р./ 
 
 
 
 
 

  



ХIV. 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на председатели на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна и промени в 
съставите им. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Състави на временни комисии. Колеги, докладвам постъпили 

писмени заявления, както следва. Ако нямате нищо против да ги гледаме с 
едно решение.  

Колегата Ахмет Ахмед би желал да бъде освободен от състава на ПК 
„Транспорт“ и влиза в ПК „Архитектура и  градоустройство“ . 

Колегата Генадий Атанасов би желал да излезе от ПК 
„Благоустройство и комунални дейности“ и да бъде включен в състава на 
ПК „Финанси и бюджет“. 

Колегата Николай Малев би желал да бъде включен в състава на ВрК 
„Структури и общинска администрация“, както и във ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“. 

Колегата Милена Димова би искала да бъде освободена от състава на 
ПК „Култура и духовно развитие“ и да бъде включена в състава на 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“. Отново колегата 
Милена Димова иска да влезе в съставите на ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Правна“. 

Колегата Стоян Попов би искал да излезе от ПК „Обществен ред и 
сигурност“ и да бъде включен в състава на ПК „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност“. 

Колегата Антоанета Цветкова би желала да бъде освободена от ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

Аз, като Председател на Общински съвет бих искал да се включа в 
състава на следните три комисии: ПК „Финанси и бюджет“, ПК 
„Собственост и стопанство“ и ВрК „Правна“. 

Колега, имате думата на микрофон, който иска да влиза и излиза от 
съставите на комисиите. Ще дам възможност. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Правя искане за включването ми във ВрК „Правна“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бранимир Балачев да влезе във ВрК „Правна“. Колега Златев, имате 

думата.  
 



 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …./н.р./….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Боева? 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, да вляза във временни комисии ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Правна“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Юлияна Боева да влезе в съставите на ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Правна“. Колега Почеканов? 
 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
От залата: Искам да бъда член на ВрК „Правна“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Почеканов да влезе във ВрК „Правна“. Колега Ризов. 
 
Рюян РИЗОВ 
Също в „Правна“ комисия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Юридическо образование? Би било добре… Ще Ви включим, просто 

идеята е да са юристи, за да коментираме правните аспекти. Колега Петков? 
 
 
Петко ПЕТКОВ 
От залата: включване във ВрК „Правна комисия“ …/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Юридическо образование? Имате. Добре. Така. Колега Тодорова.  
 
Мария ТОДОРОВА 
От залата: Моля да бъда освободена от ВрК „Правилник“ и от ВрК 

„Структури и общинска администрация“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мария Тодорова да излезе от ВрК „Структури и общинска 

администрация“ и от Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията 
и дейността на Общински съвет - Варна”. Колега Костадинов? 



Николай КОСТАДИНОВ 
От залата: Моля да изляза от ПК „ТТРД“ и да вляза в ПК „Финанси 

и бюджет“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Николай Костадинов излиза от ПК „Туризъм, търговия и рекламна 

дейност“ и влиза в ПК „Финанси и бюджет“. Други колеги? Колега Златев, 
Вие… аз не разбрах. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …/н.р./…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По темите с комисиите? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …/н.р./…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Други колеги, които биха искали да променят участието си в 

комисиите? Колега Златев, виждам че…. „Правна“ комисия - тя ви е 
любима. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: А, не, не… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…Аз усещам във Вас отдавнашно желание да се включите в нейния 

състав като юрист. Така. Колеги, няма да изчитам повторно. Подлагам на 
гласуване анблок, ако не възразявате. Режим на гласуване.  

 
От залата: Гласуваме процедурата за анблок, или… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. В цялост. Вие така или иначе сте „против“, така че... 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

675-14.  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 ПК „Транспорт”, общинският съветник 
Ахмед Сали Ахмед. 

675-14-1. 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  Ахмед Сали Ахмед да бъде член на 
ПК „Архитектура и градоустройство”. 

 
 
676-14. 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 ПК „Благоустройство и комунални 
дейности”, общинският съветник Генадий Христов Атанасов. 

676-14-1. 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  Генадий Христов Атанасов да бъде 
член на ПК „Финанси и бюджет”. 

 
677-14. 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 Стоянов Малев да бъде 
член на ВрК „Структури и общинска администрация” и ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда”. 

 
678-14. 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 ПК „Култура и духовно развитие”, 
общинският съветник Милена Славова Димова. 

678-14-1. 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  Милена Славова Димова да бъде 
член на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда“ и ВрК „Правна комисия“. 

 
 
679-14. 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 ПК „Обществен ред и сигурност”, 
общинският съветник Стоян Мирков Попов. 

679-14-1. 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  Стоян Мирков Попов да бъде член 
на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 

 
 
680-14. 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 ВрК „Опазване и възпроизводство на 
околната среда“, общинският съветник Антоанета Здравкова Цветкова. 

 
 
681-14. 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 Тодор Иванов Балабанов да бъде 
член на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Собственост и стопанство” и ВрК 
„Правна комисия”. 

 
 
682-14. 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 Бранимир Николаев Балачев да бъде 
член на ВрК „Правна комисия”. 

 
 
683-14. 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 Юлияна Атанасова Боева да бъде 
член на ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“ и ВрК 
„Правна комисия”.  

 
 



684-14. 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 ВрК „Правна комисия”. 

 
 
685-14. 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 Рюян Невзатов Ризов да бъде член на 
ВрК „Правна комисия”. 

 
 
686-14. 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 Петко Кирилов Петков да бъде член 
на ВрК „Правна комисия”. 

 
 
687-14. 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 ВрК „Структури и общинска 
администрация” и ВрК „Изработване на проект за Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет - Варна”,  общинският 
съветник Мария Тодорова Тодорова. 

 
688-14. 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 ПК “Туризъм, търговия и рекламна 
дейност”,  общинският съветник Николай Кръстев Костадинов. 

688-14-1.  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 Кръстев Костадинов да 
бъде член на ПК „Финанси и бюджет“. 

 



Общи резултати от електронно гласуване и поименно явно 
гласуване:  за – 33; против – 0; въздържали се – 0; отсъстващи – 18, 
предложенията се приемат.* 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, искахте изказване. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …/н.р./ Не, нямам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямате. Е, добре, ама Вие постоянно пускате и триете…  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: …/н.р./…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз имам чувството, че ме финтирате дали наблюдавам екрана тука 

през пет минути. Ще си сложа един голям екран явно...  
Така. Не виждам други заявки за изказвания, поради което… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От залата: …/н.р./…. Следващата точка чакам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По точката. Продължаваме.  
 
От залата: …/н.р./…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Там няма да предоставя повече думата. Може би сте отсъствал от 

залата. Така. Преминаваме към точка петнадесета „Дискусия с граждани“.  
  



ХV. 
По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма заявки за изказвания, поради което закривам заседанието.  
      
 

* ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 
поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, отчетено 
от информационна система на Общински съвет – Варна – VarCo. 
Списъците от информационната система на Общински съвет – Варна – 
VarCo са неразделна част от настоящия протокол. 

 
 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   
(съгласно заповед № ДС-01513/23.09.2021 г.) 
  
 

             
СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 

 
 

 


