
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 23 

 
Двадесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 01.03.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:50 ч. 

 

Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Деян ПЕЙЧЕВ 

Калин МИХОВ 

Мария ТОДОРОВА 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Николай ЕВТИМОВ 

Руслан ВЛАЕВ 

Светлан ЗЛАТЕВ 

Щериана ИВАНОВА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добър ден, уважаеми колеги. Налице е необходимият кворум. 

Откривам днешното заседание. Уведомявам ви, че отсъстват по уважителни 

причини Деян Пейчев, Мария Тодорова, Николай Георгиев, Николай 

Евтимов, Руслан Влаев, Щериана Иванова и Светлан Златев. Преминаваме 

към разглеждане на дневния ред на днешното заседание, който ви е изпратен 

на имейлите, като до настоящия момент са постъпили две предложения за 

включване на извънредни точки в дневния ред, които също имате изпратени 

на имейлите. Първото предложение е от Демократична България, от вчера, 

относно искане за прилагане на чл. 20 от Правилник за дейността и 

организацията на Общински съвет – Варна. Имате го размножено. Имате 

думата за мнения и съображения по включването на точката в дневния ред. 

Единственото, което аз мога да кажа по темата е, че няма обоснован мотив 

по отношение на извънредността на обстоятелството. Мартин Златев – 

заявка. Колега Капитанов, имате думата. Да, да, работи всичко. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Здравейте. Самата точка не е внасяна като извънредна, трябва да 

подчертая. Просто, тя си е внасяна по редовен начин още преди да бъде 

обявена самата сесия. В случая беше дори някаква изненада, че сте я 

включили, но така или иначе, след като тя е предложена аз нямам нищо 

против и даже, считам че е добре да бъде гласуване, не за друго, защото тези 



комисии на практика не изпълняват условието на Правилник за дейността и 

организацията на Общински съвет – Варна. И тук говорим за съвсем 

формална процедура, нали това са факти – или работят или не работят. Ако 

работят значи нямаме проблем. Ако не работят това означава, че ние трябва 

да изпълним собствения си правилник. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Благодаря, колега. Само да уточня, цитирайки предложението – днес 

имайки предвид системността на това нарушение, ние искаме и настояваме 

в предстоящата сесия да бъдат включени в дневния ред въпросите за 

гласуване. За това….за това…разбирам, но включил съм го за разглеждане 

сега, защото има това изречение. Това е ваше искане. Георги Георгиев, по 

темата ли? Така. Колеги, други мнения и съображения по така направеното 

предложение за включване на точка в дневния ред? Марица Гърдева.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Има резон, че трябва да изпълняваме собствения си правилник, но 

такова предложение според мен, точно според собствения ни правилник 

трябва да мине първо през комисията, която е по Правилник на общинския 

съвет. Да мине по реда на комисиите и тогава да можем да го разглеждаме 

на сесия. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Други мнения и съображения? Христо Атанасов, заповядайте.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господни председател, уважаеми колеги, само във връзка с 

това искане, ако хипотетично приемем, че закриваме тези комисии, какво 

правим после?  

 

От залата 

Разкриваме ги на ново. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, моля не в диалогов режим само. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Искаме да ги закрием, за да ги открием на ново. Това ли е идеята? А 

като ги открием на ново ще заработят?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Митковски, моля да не влизате в диалогов режим. Ще Ви дам 

възможност. Колега Атанасов, това е по процедура. 



Христо АТАНАСОВ 

Процедура е да, съгласен съм. Искам да разбера каква е идеята, нали, 

ще ги закрием и после ще ги открием… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ако влезе ще питаме каква е идеята. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Какво разбрах – искате да ги закрием, за да ги открием, за да започнат 

да работят. Логиката е желязна. Благодаря Ви.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Други мнения? Колега Капитанов. Само моля да не е пак по 

същество, тъй като в момента коментираме дали да влезе в дневния ред или 

не. Когато дойде време по същество, разбира се ще дам възможност на 

всеки. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре. Само едно изречение към колегата Атанасов. Идеята е тези 

комисии да работят. Не е целта просто да ги закрием самоцелно, защото то 

би било безумие от наша страна. Но все пак нека да обърнем внимание, че 

те наистина не работят. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Така, колеги, не виждам други мнения и съображения. 

Режим на гласуване по предложението за включване на точката в дневния 

ред, колеги.  

 

Резултати от електронното гласуване: за – 11; против – 13; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 17, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Бояджийски? 

 

За протокола: Емил Бояджийски – „за“, Юлияна Боева – „против“, 

Мартин Байчев – „въздържал се“, Николай Капитанов – „за“, Красен Иванов 

– „въздържал се“, Венцислав Сивов – „въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 13; против – 14; 

въздържали се – 13; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото постъпило предложение е отново при спазване 

разпоредбите на нашия правилник в кавички е предложение от групата 

общински съветници от БСП относно позиция по отношение на 

инвестиционно предложение обособяване на площадка за събиране и 

съхраняване на отпадъци и хуманното …от хуманното, извинявайте, 

здравеопазване с поземлен имот със съответен кадастрален номер в село 

Тополи с възложител „Екосейф“ ООД. Имате думата, колеги, за мнения и 

съображения. Това ви е изпратено на имейлите в десет без десет буквално. 

Колега Златев.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Уважаеми колеги, тези кавички не ми харесаха от председателя, 

поради това, че всичко в момента се прави извънредно. Извънредно е това, 

че се скрива и Кмета, че го няма. Не може да си задаваме въпроси. А можеше 

да бъде редовна сесията. Извънредно беше в комисията по финанси и 

бюджет. Датата, обаче под това инвестиционно намерение, крайният срок, 

в което ние можем да задължим Кмета да изрази становище на Община 

Варна е четвърти, тоест след празника. Така че, ако това не е по спешност… 

Изненадахте ни с извънредната сесия преди да стане днешният срок, в който 

трябваше да се разпуснем, поради това, че ние имахме желание да искаме 

спешно свикване на комисията по ОВОС, тъй като територията на Тополи е 

територията все пак на Варна, на Община Варна. Така че ние сме общински 

съветници, избирани сме и от гражданите на Тополи и трябва да вземем 

отношение по този много сериозен въпрос. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, господин Златев. Въпреки лирическите отклонения, ще 

поясня, че това предложение, което сте направили по имейла не съдържа 

предложение за решение никакво, не съдържа никакви правни основания … 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

При включване на точката ще предложим решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, да не влизате в диалогов режим с мен. Аз Ви изслушах. Така. 

Не съдържа предложение за решение, колеги, не съдържа никакви правни 

основания, не е ясно изобщо дали е от компетенциите на Общински съвет – 

Варна. Аз не мога да се ориентирам, предвид, това че няма нито едно правно 

основание. Господин Златев, имате думата.  

 

 

 



Мартин ЗЛАТЕВ 

При включване на точката в дневния ред и обсъждането, ние ще 

предложим …имаме предложение за решение.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е Ваше право, господин Златев. Правилника повелява нещо 

съвсем различно, че предложението за решение се предоставя на 

съветниците предварително. Така, тъй като няма други мнения и 

съображения, режим на гласуване.  

Някой колега да не е успял да гласува? Някой колега, който да 

съпортва при колегата Марица Гърдева…а при Юлияна Боева, извинявам 

се.  

За протокола: Юлияна Боева – „въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 17; против – 9; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Въпреки това, колеги, аз ви предлагам, тъй като колегата Златев 

поясни, че има някаква спешност на въпроса да поканим до края на 

заседанието някой от Дирекция Екология, който се занимава с темата, за да 

ни запознае. Най-вероятно поне какво се случва и какво становище ще 

изрази общината. Добре. Ок. Ще му дадем възможност да ни уведоми. Нека 

да не влизаме в диалогов режим. Аз ще помоля само да поканим 

представител на Дирекция „Екология“, който да е наясно с темата Тополи, 

колеги, някой да се свърже и да ни даде отговор в края на заседанието ще 

дам възможност. Така. Други предложения, колеги, за включване на 

дневния ред….на точки в дневния ред? Колега Георгиев.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин председател, колеги. Близо до България се водят военни 

действия. Два братски народа са изправени един срещу друг и са принудени 

да търпят терора на войната. Ние от „Възраждане“ искаме да отправим 

искане от общинския съвет на Варна към министър-председателя на 

България – господин Петков за прекратяване на неадекватната политика на 

българското правителство и отваряне на българското пространство за 

руските самолети и съответно туристите, които са нужни за този град. Всеки 

човек, който се занимава с бизнес във Варна знае, че всеки турист, който 

дойде и изхарчи и един лев е безценен в момента. Туризма и бизнеса на 

Варна имат нужда от всеки клиент, който дойде от всякъде. За нас няма 

значение дали туриста ще дойде от Русия, Украйна или всяка друга 

европейска държава. Ние трябва да се борим за всеки клиент на варненския 

бизнес. За нас е изключително важно да не прекратим правото на 



българските фирми, на варненските фирми да съществуват. Отговорността 

за ограничаване … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е по същество. Извинявам се, че Ви прекъсвам. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

…отговорността за ограничаване ляга върху…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Дайте предложението, за да гласуваме дали да влезе в дневния ред. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Абсолютно. По същество… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По същество после ще Ви дам възможност, ако бъде включена.. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Точката, която бихме искали да включим в дневния ред е искане за 

спешно премахване забраната за полети на руски самолети в българското 

пространство във връзка със заплахата за унищожаване на туристическия 

сезон и неадекватната политика на българското правителство и по-

специално - министър-председателя Петков. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Така. Колеги, имате думата за мнения и съображения по, 

не по същество, а по темата за включване в дневния ред по предложението 

за искане за отправяне на искане към Министерски съвет, което колегата 

направи. Марица Гърдева. Ще дам възможност на д-р Митковски да… 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, единственото с което съм съгласна с колегата е, че 

войната е безумие. Но Общински съвет – Варна не е органът, който може да 

приема подобни декларации с искания към правителството. Възраждане са 

парламентарно представена партия и предполагам, че могат в Народното 

събрание да отправят подобни декларации и не смятам, че Общински съвет 

– Варна е мястото, където можем да приемаме или не приемаме подобни 

декларации, които влияят на националната политика. Така че аз въобще не 

смятам, че мястото на подобни декларации е тук. Има приета декларация от 

Народното събрание и това е израз на нашата национална политика.  

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Гърдева. Колега Губатов, искате изказване? Имате 

предложение ли? А, добре, задържам. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да отговоря на Гърдева? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, не по същество само… 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Не, не във връзка с … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

…с включване на точката в дневния ред. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, да във връзка с предложението на точката. Искам да кажа всеки 

съветник ще получи правото да се включи към настоящото искане, дори и 

да не бъде включено в дневния ред на общинския съвет. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате това право да го направите. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, това правим. Независимо, Вие преценете дали да го включим, да 

бъде позиция на целия общински съвет, който да говори в един глас. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля. Колега, Георгиев, моля. Има ли други мнения и съображения? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Много страшно ме гледате, господин колега. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване по отношение предложението за отправяне на 

искане към Министерски съвет, колеги. Това беше предложението. Тук не 

чух нито декларация, нито нищо. Чух предложение. Момент, момент, 

момент. Влизаме в диалогов режим. В момента сме в режим на гласуване. 

Тук няма гласувана декларация. Гласуваме искане, отправяне на искане. 

Някой колега да не е успял да гласува? Някой друг колега?  

 



За протокола: Велин Стоянов – „въздържал се“, Мартин Байчев – 

„въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 9; против – 15; 

въздържали се – 14; отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, имате думата за предложение ли? Ще Ви дам 

възможност. Декларацията, след като приемем дневния ред, както и позиция 

от тяхна страна по друг въпрос. 

 

От залата 

/нр/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Искрено се надявам и аз. Колега Губатов.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Така, до миналата 

година такса битови отпадъци и данък сгради бяха начислявани по 

индивидуалните партиди на гражданите до първи март поне. Тази година 

ситуацията не е такава и към първи март такова начисление липсва, което 

от своя страна намалява сроковете за ползване на отстъпки при плащане на 

цялата сума, като в момента срокът е 30 април за това намаление. Ние от 

„Възраждане“ предлагаме сроковете за ползване на отстъпки за плащане на 

данък сгради и такса смет да бъдат увеличени с един месец до 31 май 2022 

г.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега, за предложението. За протокола да кажа, първо, че 

срокът е определен със закон, а именно Закона за местните данъци и такси, 

а по отношение начисляването на данъка – следващата седмица ще стартира 

кампанията по плащането. Така че това касае промяна в закона, колеги, 

въпреки това колегата е направил предложение. Подлагам го на гласуване. 

За включване в дневния ред, говоря само. Не по същество. Както го е 

формулирал колегата. Режим на гласуване.  

Някой колега да не е успял да гласува? Не виждам. Значи резултати. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 11; против – 8; 

въздържали се – 19; отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Вешев, заявка за предложение ли? Към групата на 

„Възраждане“ една молба – просто всички предложения поне да ги прави 

един човек да стои тук, за да не губим това време. Аз разбирам желанието 

на всеки да се изкаже на трибуната ама… Поне процедурно. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Благодаря, господин председател. Ще разгледаме Вашето 

предложение. Удачно е.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря.  

 

Веселин ВЕШЕВ 

Така. Моето предложение е относно приемане на режим за 

стопанисване на мултифункционалния спортен комплекс „Владислав 

Варненчик“, който е открит преди една година и все още не функционира, 

залите му не се използват. Нека разгледаме режим, при който спортните 

клубове да могат да ползват тази база, която е много добре направена, но в 

момента не се ползва. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, колега. Само да кажа, че първо според мен трябва да 

гледаме годишната програма за управление и разпореждане и да разгледаме 

и този въпрос тогава. Въпреки това давам думата за мнения и съображения. 

Госпожо Гърдева.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Извинявам се много, но нито чух мотиви, нито видях спешност в 

направеното предложение. Сесията е извънредна и нека да спазваме и нашия 

си правилник при извънредна сесия. Съответно едно такова предложения 

трябва да мине през ресорните комисии, за да може да се вземе най-доброто 

решение по въпроса за него. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Колега Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Госпожо Гърдева, въпросното предложение сме внесли през декември 

миналата година, като предложението ни беше да се случи до края на 

миналата година. Съответно вече една година чисто нова зала във Варна, 

чисто нова зала, която може да подкрепи и развие варненския спорт. 

Миналата седмица говорихме за проблем със спортната зала на 



художествената гимнастика. Имаме чисто нова зала, която стои и не се 

използва. Крайно време е да се вземе това решение на общински съвет и 

въпросната зала да се пусне в експлоатация. Смешно е вече. Една година 

тази зала стои неизползвана. Спортните деятели се чудят какъв и е проблема 

и защо, защо няма активности в нея. Помолихме за спортен календар. Няма 

и спортен календар. Пет милиона, госпожо Гърдева, са вложени там… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, отидохме далечко. Така. Д-р Станев за мнение по 

предложението.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми господин председател, колеги. Омръзна ми от нечетящи 

хора или незапознаващи се с материята и затова тук вече половин час 

половинчати предложения, чисто популистки. В случая нещата са прости. 

Става въпрос за изпълнен проект от Община Варна. Фонда на фондовете е 

дал съответни гаранции, има инвестиционен план. Ако някой иска нещо 

съществено да внася, трябва да внесем в комисията за разглеждане 

инвестиционния план, да разгледаме модела, по който се работи и тогава, аз 

нямам намерение по същество да влизам, просто казвам, че това е 

изключително несериозно. Изключително несериозно. Нали, и аз мога тук 

да се развикам защо не се ползва залата, защо само гражданите, защо само 

клубовете и т.н. Или мога да развия една теория и теза. Така че, моля, 

господин председател, всички предложения, които са вкарани да бъдат 

професионални, за да може ние компетентно да вземаме съответно позиции. 

Проста работа е. Това са някъде около 180 страници, които трябваше да 

изчетете. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Той не е задал въпрос. Режим на гласуване, колеги, дали 

да влезе в дневния ред. Някой колега да не е успял да гласува?  

 

За протокола: Мартин Байчев – „въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 6; против – 8; 

въздържали се – 27; отсъстващи – 10, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И тъй като няма други предложения за включване в дневния ред, 

колеги, подлагам на гласуване същия. Режим на гласуване. Не разбрах. 

Добре. 

 

 



Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

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

бюджет“ относно: 

         (1)– даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Общински информационен център – Варна 2022-2023 г.“ по 

Оперативна програма „Добро управление“  

(2) – промяна на решение №1418-2/№36/19.12.2018 г., на Общински 

съвет – Варна. 

            (3) – даване на съгласие за отпускане на заемообразно финансиране 

на „Градски транспорт“ ЕАД за заплащане на данък добавена стойност, 

дължим по договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на 

екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции“ 

в рамките на проект „Екологично чист транспорт на Варна“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За протокола: Христо Атанасов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, давам думата на кой от Демократична България. Колега 

Капитанов, след това колегата Георгиев за позиция. Искат думата да изразят 

позиция или декларация да прочетат.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Декларацията е входирана и мисля, че всички трябва да сте я получили 

днес. Поне аз получих имейл, в който тя беше посочена. Беше входирана 

вчера. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Атанасов, моля. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Беше входирана като извънредна. Така или иначе ние като група 

имаме право независимо от това. Просто искам да я предложа на обсъждане 

на общинския съвет и евентуално на гласуваме. Надявам се, че не е проблем. 

Не говоря за дневен ред. Говоря за декларация. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, да не влизаме в диалогов режим. Нека да дадем думата на 

колегата да се изкаже. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Първо искам да се съглася с думите на колегата Георгиев. Наистина 

ние сме изправени пред една изключително тежка ситуация, в която само на 

300 км от нас се водят военни действия. Това означава, че освен всичко 

останало Община Варна вероятно ще бъде и ангажиран с хуманитарна 

подкрепа за бежанци от това, което в момента масово целият свят нарича 

война. В тази връзка искам да предложа общинския съвет на Варна да 

гласува декларация, която да бъде в посока осъждане на военните действия 

и прекратяването им и подкрепа на жертвите в тази война, които искам да 

подчертая са два народа – украинския и руския. И ще изчета тази декларация 

с молба всички ние да се обединим около нея и да излезем като послание 

към нашите съграждани и към хората, които евентуално биха потърсили 

някакво убежище на територията на България и в частност Варна. Чета. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 

„Ние, общинските съветници от Общински съвет – Варна, 

категорично осъждаме войната в Украйна! 

Войната в Украйна е нарушение на международното право и на 

основните човешки права, започнало с анексирането на Крим и 

признаването на самообявилите се територии в Източна Украйна. 

Абсолютно неприемливо е посегателството върху териториалната 

цялост на една суверенна европейска държава. Никакъв исторически прочит 

не оправдава военната интервенция, загубата на човешки животи и 

унищожени съдби и от двете страни на този конфликт. 

Изразяваме категорична подкрепа и съпричастност към украинския 

народ. Недопустимо е в днешни дни да ставаме свидетели как граждани се 

евакуират от градовете си и как деца се укриват в бомбоубежища при 

поредната бомбардировка поразяваща жилищни сгради. 

Призоваваме Руската федерация да даде шанс на мира и да седне на 

масата на диалога, където дипломацията може да спре войната! 

Изказваме своята подкрепа към руските граждани, които вътре в 

Русия помагат с все по-активно обществено мнение, за да спрат безумната 

война, която започна тяхното правителство. Военната агресия няма място в 

днешния свят. 

Настояваме зашитата на живота и здравето на цивилните граждани в 

Украйна да бъде абсолютен приоритет и изразяваме нашата готовност да 

помогнем на всички бежанци от войната! 



Призоваваме българския президент и правителството, наравно с 

нашите евроатлантически партньори, да защитят принципите на 

международното право, като гарантират националния интерес на страната и 

общите европейски ценности.  

Общински съвет – Варна, 01.03.2022 г.“  

Благодаря.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря на колегата Капитанов. Колеги, мнения и съображения? 

Госпожо Гърдева, заповядайте.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, аз се съмнявам, че има някой в тази зала, който да 

подкрепя една война. Това е безумие. Но по темата с декларацията, тя освен, 

че би била закъсняло приемане, все пак аз казах веднъж и искам да го 

повторя – Парламентът прие декларация. Има национална политика, има 

национална позиция по темата. Не смятам, че на нас ни трябват декларации, 

за да помагаме. Колеги от групата на ГЕРБ вече приеха хора от Украйна – 

бежанци в домовете си. Всеки от нас вече е занесъл и продукти в украинския 

център и не смятам, че общински съвет, за да помага му трябва една 

декларация. Не сме органът и институцията, която да призовава 

Европейския съюз и НАТО. Това е работа на Парламента и той вече направи 

такава декларация, която се надявам, че всички ние подкрепяме. Така че, аз 

не смятам, че въобще има смисъл да се гласува подобно нещо. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма да се гласува, госпожо Гърдева, така или иначе. Колега Боев, 

имате думата. По съдържанието. Няма да се гласува, ако нещо … Да, да. 

Заповядайте.  

 

Христо БОЕВ 

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, сигурен съм, че 

който и да се изкаже, независимо преди мен или след мен ще осъди военните 

действия и човешките трагедии на два братски нам народа. Все пак 

дотолкова, доколкото декларацията, която се предложи от колегите от 

„Демократична България“ има конкретен текст и ако той и ще го гледаме 

казвам нещо от името на групата на БСП, че пред нас трябва да бъдат 

направени корекции в следната насока. В изречението „Призоваваме 

Руската федерация да даде шанс на мира и да седне на масата на диалога, 

където дипломацията може да спре войната!“ според нас трябва да придобие 

следния вариант – Призоваваме воюващите страни… 



 Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Боев, аз се извинявам, че прекъсвам, но пак повтарям, че няма 

да гласуваме. Колегата изчете тяхна декларация, която има декларативен 

характер.  

 

Христо БОЕВ 

Ама, господин председател.. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Ама има приет дневен ред, колеги. Научете Правилника.  

 

Христо БОЕВ 

Аз съм съгласен, господин председател, понеже ми дадохте думата. 

Аз не бих си позволил да взема думата, обаче Вие… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

….тяхната позиция. 

 

Христо БОЕВ 

Да, де. Ама ние не гласувахме дали тя да бъде в дневния ред или не, а 

направо изчетохме. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Ама те само я четат, колега. Те само я четат под формата на… 

 

Христо БОЕВ 

Само че… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Те я изчетоха от тяхно име. Не е декларация на Общински съвет. 

 

Христо БОЕВ 

Напротив, господин председател.. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така е написано като предложение за включване. Много ви моля, няма 

да влизам в диалогов режим с никой. Декларацията има декларативен 

характер от името на „Демократична България“ по отношение на 

определена тема. 

 

Христо БОЕВ 

Аз доколкото разбрах, господин председател, те искат да я гласуваме 

като общински съвет. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама няма как да се гласува и няма да я подложа на гласуване. 

 

Христо БОЕВ 

Е, това е друго. Кажете, за да знаем какво правим. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дневния ред е приключил. Вие поискахте само да изчетете 

декларацията. Няма да влизам в диалогов режим. Други изказвания по 

темата? По декларацията, която изчете колегата Капитанов. Колега 

Георгиев, искахте думата. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Господин председател, извинявайте, но аз Ви поисках думата по 

времето, когато гласувахме точките за дневния ред и Вие ми отказахте, 

защото после ще го четем. Идеята е това нещо да се гласува от целия 

общински съвет, ако иска да го приеме. Не е декларация само от нас. И ние 

сме го обявили като възможно, декларация, която искаме да гласува целия 

общински съвет. Вие ми отказахте да го предложа. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, не съм Ви отказал да предлагате за включване в 

дневния ред. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Поисках изказване в това… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие ме уведомихте, че само ще изчетете декларацията. Д-р Митковски 

преди заседанието дойде и ме уведоми. Колега Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин председател, действително дневният ред е приключен, 

гласуван. Само ние бяхме „въздържали се“ за него. Всички други го приеха 

единодушно. Във връзка с декларацията бих искал да натъртя на нашата 

позиция, че действително „Възраждане“ е за неутралитет. Ние нямаме място 

в този конфликт. Ние трябва да подкрепим нашите братски, славянски, 

православни народи. Тук в България, България трябва да бъде едно 

спокойно, стабилно и красиво място, където всеки, независимо дали е 

украинец, руснак или всеки друг европейски гражданин може да дойде и да 

си почине, да бъде един спокоен турист. Господин Станев, ако обичате не 

говорете, докато говоря аз. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Извинявайте. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Така. Това е нещо, което трябва да се случи. Това допълнихме. 

Господин председател, направете му забележка, ако обичате. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, да не влизаме в диалогов режим. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Господин Станев нещо дерибейства ли в общински съвет, какво 

прави? Просто не мога да разбера. Аз от маската му не мога да видя какво 

говори. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изтече времето. Благодаря.  Така. Колега Атанасов, искахте думата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, просто всички 

разбрахме, че стана едно объркване и колегите от „Демократична България“. 

Това беше проблемът, че в самата декларация, отгоре беше написано от 

Общински съвет – Варна. Вие много правилно уточнихте, господин 

председател, че ще бъдат изчетени само декларациите, но когато  излезе на 

самото табло и самия господин Капитанов каза, че общинските съветници 

могат сами да решат дали да приемат тази декларация, което разбира се няма 

как да стане, защото дневния ред вече е гласуван. И затова стана едно 

объркване между колегите. Исках да го уточня това нещо. Пък и господин 

Капитанов и останалите колеги знаят Правилника. След като сме го приели, 

изчитате декларацията, но от ваше име, не от името на съвета. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точно така. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Момент. Извинявайте. Искам фактология да уточня, защото е важно. 

В 8:52 ние получаваме предложение за включване на извънредни точки към 

заседание Двадесет и три от 01.03, в което пише „уважаеми съветници, в 

споделената папка може да се запознаете с постъпили документи за 

включване в дневния ред – първо, декларации... 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, това е предхождащото обстоятелство. След това   

д-р Митковски дойде тук и ме уведоми, че само ще бъде прочетена 

декларацията. Аз как да го обясня това нещо. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Господин Балабанов, Вие много обичате да си формализирате. 

Формалното е това… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама формално е. Правилник имаме… това е заседание на 

административен орган… То е формално. Да, съгласен съм. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

И всеки път на формално основание, Вие отхвърляте наши 

предложения и решения. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не отхвърлям ваши предложения. Аз ви давам възможност да 

изчетете това нещо. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Значи всички ние знаем, че ще се гласуват точките. В един момент … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама няма как да знаете. Как да знаете? Още повече дадох мнения и 

съображения по дневния ред. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин председател, от името на групата на 

„Демократична България“, моля 10 минути почивка.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Почивайте. Имате по Правилник. Аз съм длъжен да ви я дам. 

Демократична България ще ни почерпи по едно кафе. Колеги, използвам 

възможността докато трае почивката само да ви уведомя нещо. Нашите 

приятели от Карин дом…Честита Баба Марта, първо, извинявам се, че 

пропуснах на всички. Бъдете здрави. Нашите приятели от Карин дом са 

приготвили мартеници тук, които искат да ни подарят, са ги оставили за 

всеки един колега общински съветник навън на масичката има по една 

мартеница. Благодаря им от името на всички нас за жеста, така че, който 

иска, моля да си вземе навън, точно до входа по време на почивката.  

 



/Общинските съветници ползваха 10 минутна почивка./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Д-р Митковски, иска само две думи да каже пред вас, след което ще 

продължим с дневния ред. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин председател, колеги, тъй като явно, че няма 

съгласие по отношение това нашето предложение да бъде като обща 

декларация на общинския съвет, за да не изпадаме в конфузни ситуации на 

приемане, не приемане на декларации. Това, което ви прочете господин 

Капитанов явно ще бъде като становище на „Демократична България“. Ако 

някой иска, разбира се да се присъедини към него, да заповяда, но в 

конкретната ситуация, каквато е наистина извънредна, може би това 

трябваше да бъде разгледано на този общински съвет, който е извънреден, 

искам да поставя някои въпроси, съвсем конкретни, които могат мисля 

всеки от администрацията да отговори, примерно какви… Два въпроса са. 

по осигуряване на помещение Какви възможности има община Варна за 

временно настаняване на бежанци от военния конфликт. И има ли на 

територията на община Варна сгради, които могат да бъдат преустроени и в 

тях да бъдат настанени, бягащи от войната украински граждани, ако се 

наложи? В тази връзка благодаря на господин Балабанов, че откликна бързо 

и ме увери, че в момента се работи по осигуряване на помещение за 

украинския културен център, който в момента действа и като 

координационен център за настаняване, разпределяне на помощи и т.н. 

Между другото, защо задавам тези въпроси. Защото се свързаха хора с мен, 

предполагам и с много от вас за пристигащи все повече и все повече 

автобуси директно във Варна с граждани с различни нужди. Едните са за 

транспортиране примерно до летище, където ще поемат по-нататък. Други 

за настаняване във Варна. Та, затова задавам тези два въпроса, защото това 

ще ни се стовари на главата, на нашата, защото ние няма как да не 

откликнем, независимо какви са – украинци, руснаци, българи. Хората са 

едни и същи и бягат от бомби. Та, това ми са моите въпроси. Не виждам 

някой от администрацията, но се надявам, че може някой да вземе 

отношение по тези два въпроса. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз ще си позволя да дам кратък отговор по темата. Работим активно 

съвместно, Община Варна, всички работим активно съвместно с другите 

държавни институции. Знаете в Областна управа бе сформиран 

координационен щаб за справяне с бъдещи възникнали ситуации, както Вие 

казахте, днес, в момента даже, може би се прави оглед от страна на НПО-та, 

които да им бъде предоставено помещение в Спортна зала с осигурени 



телефони, интернет и каквото е необходимо по отношение на 

координацията. Може би вече даже са уточнили на място там нещата. По 

отношение на леглова база, тука, специално аз лично за общински бази не 

мога да отговоря на този етап в момента, но се надявам, че съвместно и с 

държавните институции такива бази биха могли да бъдат ползвани на 

територията на курортите, където има редица държавни почивни бази, които 

са готови, оборудвани и биха могли да бъдат ползвани в случай на нужда. 

Другото, което водим разговори в момента и евентуално, ако се наложи ще 

поискам и ваше съгласие под формата на решение да дадем възможност 

общински лечебни заведения да осигуряват безплатна медицинска помощ в 

случай на нужда на бежанци. Разговарял съм с някои от ДКЦ-тата. Към този 

етап имат готовност да го направят, включително и частично с медикаменти, 

с възможностите, които имат, разбира се. Така че това е по темата, което 

мога да ви кажа аз лично.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Само една дума още. До мен ми пратиха като предложение за сграда 

до телевизионния център, където е телевизионен център Варна, до 

езиковите гимназии, за бивш хостел, който миналата година общината е 

предоставил на Икономическия университет, който е оборудван, но в 

момента стои заключен. Така че може, ето нещо конкретно. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще проуча това обстоятелство. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

И също един въпрос, който може би ще стои скоро, това е по 

отношение на синята зона за коли на бежанци. Как ще действаме там? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добре. Разбрах. Благодаря. Колега Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съгласен съм с 

това, което казахте, само че, за да се случат тези неща има още няколко 

аспекта на този въпрос и той е свързан със следното – значи всички тези 

действия би трябвало да бъдат координирани между община, областна 

управа, Министерство на вътрешните работи и всички институции, 

свързани с организацията на работа въобще на цялата община и областта. 

Второто, което е, говорим за тази помощ, но тази помощ в крайна сметка 

има и финансово изражение. Така че също трябва да се направи анализ какво 

ще струва това нещо и от къде ще бъдат компенсирани или въобще пари, 

които са необходими за всички тези действия, които в момента ги 



коментираме, защото общият знаменател бежанци в момента е много 

широк. Има бежанци в момента от конфликта, който е в Украйна има и 

бежанци от други конфликти. Така че това също трябва да бъде много ясно 

прецизирано, ако ще бъде прецизирано. И един следващ въпрос, който за 

мен не е маловажен. Ние хубаво ще предоставим възможността, ето 

колегата каза и синя зона да се предостави, което за мен е много спорно, 

лечебните заведения да могат да бъдат приети хора, които идват – бежанци, 

както и да ги наричаме. Но има един друг аспект, който е за гражданите на 

самия град. Значи нуждаещи се не са само тези, които идват в момента от 

конфликта. Има крайно нуждаещи се, които са в този град. И искам тогава 

да ви попитам как ще ги съпоставите двете неща. Тези, които ще им бъдат 

предоставени безплатна възможност да получат медицинска помощ, които 

идват от конфликта в Украйна и тези, които имат тази медицинска помощ, 

тоест нужда от такава помощ, които са във Варна и живеят тук. За тях какво 

правим? Тях няма ли да им предоставим тази медицинска помощ? Не искам 

да противопоставям нещата, но когато вземаме подобни решения трябва 

много ясно да прецизираме тези решения и тези възможности да бъдат 

огледани от всички аспекти, за да не изпаднем в ситуация утре да бъдем 

критикувани за това, че действаме с различни решения. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Д-р Митковски, реплика. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Така, господин председател, колеги, съжалявам, че точно от колегата 

прозвучаха тези думи, които за мен са абсолютна демагогия. Нито един 

лекар и човек, занимаващ се с медицина на територията не само на Варна, 

предполагам, че и на цяла България никога на никой не е отказана 

медицинска помощ, независимо в какво икономическо, социално и така 

нататък състоя е. Няма лекар във Варна, който да е отказал на осигурен, 

неосигурен и т.н. медицинска помощ. Това го говоря съвсем отговорно. За 

двадесет и толкова години откакто работя като лекар в спешната болница на 

Варна, но така е и във всички останали болници, медицински центрове и 

частни медицински центрове и частни болници. Това, което казвате е 

срамно, колега. Абсолютно срамно. Не противопоставяме никой на никого. 

Става дума за война. За хора, които нямат нито осигуровки, не знаят нищо 

за България, не знаят къде има болници, къде какво може да получат и по 

този начин Вие да демагогствате е направо недопустимо. Съжалявам.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дуплика. Колега Атанасов. Моля, да не изостряме тона, колеги, става 

въпрос за нещо, което в момента трябва да сме единни и по-умерени в 

изказвания, няма нужда от… 



Христо АТАНАСОВ 

Ако това е демагогия, благодаря. Само че не е демагогия, а е реалност. 

И ако говорим за демагогия, можем да влезем, ако искаме … 
 

От залата 

/нр/ 
 

Христо АТАНАСОВ 

Ще си говорим ли така през това или? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, колега Митковски. Моля, да не влизаме в диалогов режим. Ще 

дам възможност пак. Моля! 
 

Христо АТАНАСОВ 

Ако си говорим за срамни изказвания, има много срамни неща, които 

са се случили и в българските болници, но няма да ги коментирам сега. Така 

че, така че, така че … няма да млъкна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Д-р Станев, ще дам възможност. 
 

Христо АТАНАСОВ 

Така че, тук не става въпрос кой да бъде приет и кой да бъде неприет. 

Въпросът е, че много добре трябва да се прецизира и всички тези 

институции да действат синхронно и затова го говорим. И на каква цена? 

Защото това трябва да бъде предвидено. На всички тези заведения, които ще 

поемат този разход, да бъде предвидено и да бъде гласувано, ако е 

необходимо. Та, това не е демагогия. Това е планиране. А демагогия са 

подобни изказвания, които тук искате да се качите върху нещастието на 

едни хора и да ми говорите за демагогия. Срамното е вашето поведение.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Така, първа точка от дневния ред, колеги - даване на 

съгласие Община Варна да кандидатства по проектно предложение 

„Общински информационен център“. А, позиция. Колега Георгиев, 

извинявайте. По друг въпрос позиция. Извинявайте, имате думата.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, бих искал да прочета позиция от името на групата на 

„Възраждане“ във връзка с поредните ремонти на ремонти, които се случват 

в Община Варна. Не знам колко от вас знаят, но за пореден път едно 

училище във Варна е…беше затворено до миналата седмица, в момента е 

отворено, но децата не могат да ползват училищния двор, както и 



училищната сграда. Става въпрос за училище „Димчо Дебелянов“. 

Въпросното училище 2019 г. беше обновено, покривът му беше обновен 

изцяло, но само няколко месеца след това, училището става опасно за 

здравето на децата. А миналата седмица, мисля че по-миналата седмица 

децата бяха изведени от училището, поради опасност за живота и здравето 

им. Аз лично не мислех, че ще се преповтори ситуацията с училище „Васил 

Левски“ в квартал „Аспарухово“. Даже се радвах, че Кмета на „Аспарухово“ 

беше тук и щях да го попитам колко от разходите, които направи общината 

за поредния ремонт на ремонта там бяха върнати от строителя, но за 

съжаление той си тръгна след почивката, обявената почивка. Та, нашата 

позиция е следната. Поради некачествените ремонти, създаващи опасности 

за учениците в Община Варна, ние бихме искали да обърнем внимание, че 

след ураганния вятър на 8 февруари за пореден път се появи проблем с 

качеството на покрива на училище „Димчо Дебелянов“. И за пореден път 

летяха опасни керемиди в двора на училището. След няколко подобни 

ремонта, същият покрив, децата на това училище бяха изведени, поради 

опасност за здравето им. Спортната зала, колеги, след като беше открита от 

господин кмета е неизползваема вече години. От контактите на залата тече 

вода, когато вали дъжд. И макар една красива, чисто нова, хубава зала стои 

като паметник. Поредният паметник на безхаберието във Варна. Поредният. 

В тази връзка ние зададохме въпроси към кмета Христо Иванов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Позиция, позиция само. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, позиция. Зададохме въпроси, на които не получихме отговор. А 

именно – каква е стойността на предвидения последващ ремонт на покрива 

в училище „Димчо Дебелянов“? Има ли неизплатена сума на строителя? 

Всеки, който се занимава със строителство знае, че не се изплаща цялата 

стойност на строителя по определена поръчка, като част от нея се задържа 

като гаранция за изпълнението. Не знаем дали в този случай има някаква 

сума, която е задържана. Не получаваме отговор. Искахме такъв отговор, не 

получаваме. Обяснява ни се, че най-вероятно гаранцията няма да бъде 

изпълнена от строителя и за пореден път общината ще плати ремонт на 

ремонта, но щяла да си търси парите от въпросния строител. Но дали ще ги 

намери, както ги намери от строителя от „Аспарухово“? В тази връзка, 

ремонтите на ремонтите придобиват пандемичен характер. И костват 

милиони на Община Варна. Затова искаме обяснение от кмета Христо 

Иванов. Ще понесе ли той отговорност за безобразията в строителството и 

приетите обекти, които месеци след включването в експлоатация се оказват 

негодни? И не просто негодни, а опасни за здравето на децата на Варна. 

Благодаря. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Д-р Станев. 

 

Янко СТАНЕВ 

Позиция на д-р Станев. Има две неща по този проблем. Първо, това е 

застрахователно събитие. Говоря чисто професионално. Второ, има 

гаранционен фонд с гаранции в договора за изпълнение на строителството в 

рамките, на които ще бъдат извършени ремонти, съгласно този договор. 

Това е единственото реално към този момент. Пак ще помоля, всеки може 

да се запознае с тази част от нашите решения и тази част от проектите, които 

са изпълнени, с изключение на някои неща, които са търговска тайна. Имате 

застрахователно събитие, застрахователят ще го отрази. Имате след това и в 

гаранционен срок извършване на ремонтни дейности. А вече 

взаимоотношенията застраховател – Община Варна – фирма, извършила – 

това са третият проблем, който ще бъде решен по чисто договорните 

отношения.  

 

От залата 

Господин Станев. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Това са позиции. Няма да дам думата за диалог по 

никакъв начин. Да. Колега Капитанов. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Колеги, аз съм част от обществения съвет към училище „Димчо 

Дебелянов“ и искам да ви кажа, нали по линия на комисия „Наука и 

образование“, искам да ви кажа, че там нещата определено звучат повече от 

притеснително. Като казвам повече от притеснително, ние нямаме така 

убедеността, че самата сграда е безопасна за ползване. Бих се радвал много 

да има независима експертиза, която да покаже дали това е така или не, 

защото в момента имаме неофициална информация за много сигнали, които 

са подадени към общината за проблеми, свързани с тази сграда, с нейния 

строеж. Обективно, независимо, каквото и да говори господин д-р Станев, 

физкултурният салон в момента не се ползва. Аз знам, че там има и други 

помещения, които не се ползват. Тоест, в момента бурята си е буря. Ок, нали 

може да кажем, Вие може да го определите като застрахователно събитие, 

ами останалите неща? А можете ли да поемете риска, евентуално да стане 

нещо по-лошо, ако реално има сериозен проблем? Аз считам, че всички ние 

трябва да се обединим около това да искаме експертиза – независима, където 

някой да излезе – експерт и да заложи подписа си и името си и да каже ето 

това е безопасно или не е безопасно. Освен това, когато говорим за 

гаранционни проблеми, сега аз доколкото знам тази фирма, която е строител 



вече е неоткриваема, което пък поставя под въпрос какво прави Община 

Варна в тази посока и аз ще се съглася с господин Георгиев, че някой трябва 

да понесе отговорността, след като е, мисля че беше „Рич 5“, ако не се лъжа 

– някаква фирма в бургаско. След като тя е изпълнила този ремонт и е взела 

към два милиона и половина от парите, предвидени за този строеж, нека 

бъдат така добри да си поддържат качеството по начина, по който трябва да 

бъде. А ние трябва да сме сигурни, чрез независима експертиза, че то 

наистина е безопасно. Става въпрос за деца, които са близо 1000 там. Ами я 

си представете, че проблема…самите…давам ви пример – самите керемиди 

технологично, нали, според експерти не са закрепени по начин, по който 

предвижда фирмата, която ги предлага. Ами я си представете, че утре паднат 

върху главите на деца. Кой тук е готов да поеме тази отговорност, да каже, 

че аз, нали, мога да поема отговорността децата да се движат спокойно в 

тази среда. Въпросът е много сериозен и позицията ми е тази. Ние трябва да 

осигурим независима експертиза, да търсим вариант за гаранционно 

отстраняване на неизправностите и когато вече сме приключили там 

застрахователните събития са си застрахователни събития. В момента не 

сме убедени, че това е застрахователно събитие, защото това са поредица от 

дефекти един върху друг и нека да не стигаме до ситуация, където нещата 

да отидат далеч от това, което можем да си представим. Благодаря. 

 

  



I. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет“ относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Общински информационен център – Варна 2022-2023 г.“ по 

Оперативна програма „Добро управление“  

(2) – промяна на решение №1418-2/№ 36/19.12.2018 г. на Общински 

съвет – Варна. 

(3) – даване на съгласие за отпускане на заемообразно финансиране на 

„Градски транспорт“ ЕАД за заплащане на данък добавена стойност, 

дължим по договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на 

екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции“ 

в рамките на проект „Екологично чист транспорт на Варна“. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Не, не може реплика. Преминаваме към точка първа от 

дневния ред. Нямаме включена точка в дневния ред, колеги. Прекалено даже 

либерално пуснах възможности да се направят изказвания. Това нещо бихте 

могли на заседание на комисии да се направи това обсъждане. Така, първа 

точка - даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Общински информационен център“. Имате думата за мнения 

и съображения. Колега Ангелова. Има ли представител на дирекцията или 

на…а, да, имаше поставен въпрос. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Да. Имах поставен въпрос на финанси и бюджет и към другите колеги 

да кажем. А питането ни беше – какъв е разходът, годишният, за издръжка 

на този информационен център? Възнаграждения и въобще всички 

разноски. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте. Общите разходи, да.  

 

Ани НИКОЛОВА 

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Във връзка с поставения въпрос по време на комисията се 

подготвя информация от екипа по проекта. Това, което мога да ви кажа сега 

съвсем накратко е, че стойността, която е определена за проекта за областен 

информационен център – Варна е 340 хиляди, който е за период от две 



години. Това е стойността, която е определена от управляващия орган на 

оперативна програма „Добро управление“. Разходите за персонал за тези две 

години са 242 хиляди, а другите разходи, които включват разходи за 

издръжка на областния информационен център, както и разходите за 

събития са в размер на 97 хиляди, които са за период от две години. Това е 

до приключването на програмния период, който приключва 2023 г.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Други въпроси, колеги? Ако няма, подлагам на 

гласуване проекта за решение, който всички вие имате. Режим на гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

800-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД21023702ВН/12.11.2021 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Община Варна да подаде проектно 

предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFOP001-4.007, финансирана по Оперативна 

програма „Добро управление“ и да осигури оборотни средства за точното и 

навременно изпълнение на планираните по проекта дейности до 

верифициране и плащане от страна на Управляващия орган.   

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 

 Колеги, които не са успели да гласуват има ли? 

 

За протокола: Емил Бояджийски – „въздържал се“, Николай 

Капитанов - „въздържал се“, Петко Петков – „за“, Велин Стоянов – „за“, 

колега: Боев – „за“ и колега: Иванов – „за“, и двамата. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 34; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към точка втора от дневния ред, колеги – относно даване 

съгласие … а, не, извинявам се - промяна на решение №1418-



2/№36/19.12.2018 г. Имате думата. Става въпрос за промяната на срока за 

усвояване. Няма мнения и съображения. Режим на гласуване.   

 

801-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 

17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № Д19001093ВН-014ВН/17.02.2022 г., Общински 

съвет – Варна изменя свое решение № 1418-2. III. от Протокол № 36 от 

19.12.2018 г., изменено с решение № 420-2. т. 1 от Протокол № 10 от 

16,17.12.2020 г.  в точките, касаещи срока на усвояване, както следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на усвояване – до 31.12.2022 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на усвояване – до 31.12.2022 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на Кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 

г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение му. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

За протокола: Стефан Станев – „за“, Генадий Атанасов – „за“, Христо 

Атанасов – „за“, Емил Бояджийски – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред на днешното 

заседание. Имате думата. Господин Чутурков, имате думата. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, несъмнено 

модернизацията на „Градски транспорт“ е важно събитие за града, тъй като 

става въпрос за екология, за по-ефективно обслужване на пътници и т.н. Но 

за нас възникват и някои въпроси. Първият въпрос, това е въпросът за 



икономическото състояние на „Градски транспорт“. Знаете, имаме решения 

за кредит. Имаме така притеснение относно това колко ефективно се 

управлява „Градски транспорт“ като имаме предвид, че част от 

задълженията му са натрупани преди ковид кризата и преди тази ситуация 

– днешната. Второто нещо, което е - имам известни притеснения за това 

заемообразно финансиране от Община Варна, тъй като сега в момента става 

за 3 милиона, но предстоят още плащания за 10 милиона. Едновременно за 

соло автобусите и за съчленените автобуси. Във връзка с това има 

притеснения за това как това ще се отрази на бюджета на Община Варна и 

вчера колегите, които бяха в комисия по култура изразиха притеснение за 

това, че обикновено такива направления остатътчно се финансират, тъй като 

сега се вкарват и медии и т.н. и т.н. Да не стане така пак да си задаваме 

философския въпрос – от къде да вземем, за да дадем? Затова имаме особено 

мнение по този въпрос. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, колега. Както пише и в предложението – това е 

възстановим разход ДДС-то и той ще бъде върнат в бюджета на общината 

незабавно след възстановяване от НАП. Аз не виждам тук място за 

притеснение.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Въпросът е от къде? 

 

От залата 

/нр/  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, да. Така, мисля че достатъчно ясен е въпросът. Така.  

 

От залата 

/нр/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Факт е. Факт е. Факт е и, че няма задължения, възникнали от преди 

ковид кризата също така. Факт е и, че в момента върви конкурс за избор на 

ново ръководство, нали, и което ново ръководство, може би ще даде насоки 

за подобряване на работата на дружеството. Да. Така, режим на гласуване, 

колеги.  

 

802-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и писма от инж. Злати Златев – 



изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

РД22001782ВН/27.01.2022 г. и № РД22002126ВН/01.02.2022 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие според необходимостта от конкретни плащания 

за отпускане на заемообразно финансиране на „Градски транспорт“ ЕАД за 

заплащане на данък добавена стойност, дължим по договор между „Градски 

транспорт“ ЕАД и Консорциум „Еко транспорт Варна“ по обществена 

поръчка с предмет „Доставка на екологични превозни средства и зарядни 

станции по 2 обособени позиции“ в рамките на проект „Екологично чист 

транспорт на Варна“, както следва: 

- По обособена позиция № 1 „Доставка на нови електрически автобуси 

– тип „соло“ и станции за зареждане към тях“ – обща сума в размер до 7 390 

472 лв. 

- По обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси 

– тип „съчленен“ и станции за зареждане към тях“ - обща сума в размер до 

5 750 300 лв., дължими в срок до 10 дни от възстановяването на внесения 

ДДС.  

След изтичане на 10-дневния срок, върху размера на отпуснатата сума 

„Градски транспорт“ ЕАД дължи лихви на Община Варна за просрочие в 

размер на законната лихва, а Община Варна има право с едностранно 

волеизявление да ги прихване от бъдещи вземания на „Градски транспорт“ 

ЕАД. 

Заемообразното финансиране следва да бъде според необходимостта 

от предстоящи плащания по гореописания договор. Размерът на първото 

плащане за ДДС по настоящото решение във връзка с изпълнение на 

задълженията на „Градски транспорт“ ЕАД е в размер на 2 956 188,80 лв. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение 

на горното решение. 

 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 

 Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 

За протокола: Христо Атанасов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 0; 

въздържали се – 13; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Дневният ред бе изчерпан. Една тема остана, която да изчистим, аз 

предполагам, че в почивката успяхте ли да изясните въпроса? 

Давам думата първо по темата, която поех ангажимент да обсъдим по 

отношение на с. Тополи и след това ще Ви дам възможност. Заповядайте! 

Кмета на с. Тополи е тук. Заповядайте, да ни запознаете, дали сте успели да 

решите в самата почивка съвместно с администрацията темата. 

 

Благовест ГЕОРГИЕВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, благодаря за възможността да представя пред Вас проблема. При 

нас на 16-ти дойде инвестиционно предложение за разкриване на площадка 

за съхраняване на отпадъци от хуманна медицина. Няколко дни по-късно 

дойде и искане за преценка по ОВОС. Общественото мнение в населеното 

място е изключително против това нещо да се случва. Хората имат 

основателни притеснения, че нещата, които са описани на хартия и реално 

това, което ще се случи са две много различни неща. В момента, тази сутрин 

чрез мен внесоха подписка от 1602 подписа до Общинския съвет и до Кмета 

на град Варна с искане за помощ. Продължават да събират подписки. В 

случая на всички е ясно, че компетентен орган в тази процедура е РИОСВ, 

но инициативата „Тополи диша“ иска да алармират общността във Варна и 

всички заинтересовани лица да подкрепят, да спрем това поредно безумие. 

Все пак всички са борим за Варна – зелен и екологичен град, да развиваме 

туризъм и т.н., а в същия момент струпваме боклуци на границата си. 

Всъщност с. Тополи не е чак толкова далеч и всичко, което при нас се случва 

Варна ще си го диша. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз Ви благодаря, колега. И в този ред на мисли се ангажирам да 

разговарям с Председателя на комисията по ОВОС, той е тук колегата 

Иванов. Да се направи едно заседание, просто повече в детайли да се види 

инвестиционното предложение. Аз разбирам, че вече срока не ни препира 

толкова много, уточнихте ли го този въпрос? Не, не. Разбирам, че имаше 

някакъв срок, имаше недоразбиране. Така. Така че, така, че комисията по 

ОВОС съвместно с администрацията, ще поканим Кмета на с. Тополи и 

представители на… жители на населеното място да седнат и да обсъдят по 

същество. Аз разбирам в момента, в най-общи линии каква е темата, но все 

пак трябва да се види самото инвестиционно предложение. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Нека да ни кажат за срока, господин Балабанов. Сроковете как са 

точно, за да бъдем точни. Защото срока от 21-ви тече 14 дни, нали така? Ето 



потвърждава госпожата от Общината, от администрацията. От 21-ви текат 

14 дена. Оказа се, че ние сме страна. Община Варна сме страна по въпроса. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин Председател. Тъй като наистина никой от нас не 

е запознат с преписката, аз си направих труда тук в десет минутната 

почивка, да се запозная с част от преписката. Наистина водеща институция 

тук е РИОСВ, но така или иначе Общината…част от парцелите, които са 

отредени за новия гробищен парк граничат с този парцел, за който хората от 

Тополи имат претенции, че не трябва, нали да се случва тази площадка за 

третиране на опасни отпадъци. Така или иначе Община Варна е по някакъв 

начин заинтересована страна, нали и ще вземе отношение. Наистина тези 

срокове, за които господин Златев говори има, има срокове, но има 

достатъчно време Общината не е изказала по никакъв начин мнението си 

между другото. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Никой не е казал, че е изказала мнението си. Въпроса беше да го 

обсъдим и да го чуем какво е. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Безспорно, ще го включим като извънредна или там като ще свикам 

комисия по надлежния ред и ще се обсъди въпроса, мисля че няма такава 

спешност. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, господин Иванов. Благодаря. Нека да дам възможност на 

администрацията първо обаче, да ни каже две думи.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Срока наистина още три дена има. И кога ще свикваме комисия и…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Може ли само да ни уведомите по отношение на срока, за който 

визират колегите, тъй като аз си признавам, че не съм запознат с тази 

процедура. Д-р Станев, извинявам се след това ще дам възможност. 

 

Ивелина ИЛИЕВА 

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, във връзка с така повдигнатия въпрос, това което е постъпило в 



Община Варна е уведомление от РИОСВ по отношение на така 

разглежданото инвестиционно предложение и съответно една жалба, която 

е от гражданите. Ние подготвяме в момента писмо, което ще изпратим до 

Регионалната инспекция по опазване на околната среда, до Главния 

архитект и до Директора на дирекция АГУП. Писмото, което е постъпило 

при Кмета на село Тополи, това е втората част от процедурата на това 

инвестиционно предложение не е постъпвало в Община Варна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Към настоящия момент с две думи, за нас срок все още не тече.  

 

Ивелина ИЛИЕВА 

Не, не е постъпвало в Община Варна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах. Просто исках да се уверя, тъй като не знам… 

 

Ивелина ИЛИЕВА 

Това писмо, което е постъпило в кметство Тополи, не е постъпвало в 

Община Варна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

С две думи Община Варна към настоящия момент… 

 

Ивелина ИЛИЕВА 

Ние не сме процедирали втори етап от процедурата …. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Втори етап при нас все още не е стартирал. Благодаря Ви! 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин Председател, в кадастъра… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само момент, първо д-р Станев дадох възможност, да. Заповядайте. 

 

Янко СТАНЕВ 

Всъщност, уважаеми господин Председател, аз исках да кажа на 

Кмета на с. Тополи и на уважаемия секретар по-малко да се консултира с 

емоциите, повече професионално и да се обръща веднага към органите, 

които биха могли да свършат работа. Мартин Златев няма да ти свърши 

работа. От тук нататък да преминем към сериозната част. Действително 

няма никакви срокове. Марти, това исках да кажа в началото, защото първо 



няма постъпили документи в Община Варна, второ в РИОСВ няма 

постъпили документи, това което четох, при Вас, което го има барабар с 

жалбата са естествени реакции на хора, които и аз не бях запознат, докато 

не разбрах от нашите хора там, че има проблем. Но трябва да сме по-

спокойни. Вижте, защото това е едно инвестиционно предложение, което 

няма как да мине отстрани Община Варна. Няма как без нашето становище. 

А пък през РИОСВ изобщо не говоря. И дори тези преклузивни срокове, за 

които говорим нали, няма да ги има. Вижте, аз имам писмото от РИОСВ и 

те ни уведомяват, че писмо на възложителя с регистрационен номер, но 

съобщават, че съгласно ангажиментите нищо не са гледали. Тоест, те ще 

разгледат и вашите документи. Така, че един от адресата на вашите жалби е 

РИОСВ, но мисля че там едва ли ще минат нещата по начина, по който си 

ги представяте. Иначе моето мнение по казуса е, че нито трябва да бързаме 

с отказа, нито трябва да се бавим с разглеждането на документите, които са 

за реалната биотехнологична част в преработката на този вид отпадъци. Не 

искам да влизам в подробности, ако има заседание на комисията, мога да 

представя мнението си, защото има доста неясни неща по този начин 

написани. Но инвестиционно предложение да бъде повод за големи драми 

не виждам. Успокойте хората, срещнете се, да направим комисия, всичко. 

Защото е много рано? Но пък е хубаво да има енергия. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дето се казва по-добре от работата. 

Така. Мартин Златев, след това Георги Георгиев. По темата ли, колега 

Георгиев, по тази за с. Тополи? Добре. Колега Капитанов, Вие по друга тема. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Благодаря, д-р Станев, че споменахте моето име. Тук не казваме кой 

как ще помогне. Ние трябва като общински съвет да помогнем на тези хора. 

Изясниха ми. Най-важното беше в момента, разбрах следното, че от 21-ви 

все още в Община Варна нямаме постъпило инвестиционното намерение, 

т.е. Община Варна не знае за това... 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За становище.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Да, за да може да издаде становище. тоест за Община Варна срока не 

тече, но съгласно КАИС кадастър, който отворих се вижда, че тази сграда е 

точно до гробищния парк, т.е. правилно каза господин Иванов, ние сме 

страна. Дали ще дойде или няма да дойде това становище, това вече е малко 

странно. Дали знаят, че ние сме страна или не сме страна, защото само може 

да бъде уведомление към нас… 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Това опорочава процедурата, ако не ни уведомят, така че пада после 

всичко в канала. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Затова, в най-кратки срокове господин Иванов, моля да бъде свикана 

комисия по ОВОС за разглеждане на този въпрос, говоря след празника 

естествено, за да можем да помогнем на населението с нашите становища, 

да изчетем, да видим какво точно предложенията и да разгледаме 

възраженията на гражданите. Да, затова. Така, че с това мога да помогна      

д-р Станев, да раздвижим процедурата. Благодаря! 

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви! Колеги, това със събирането на двете страни към 

настоящия момент не мисля, че изобщо стои на дневен ред, защото, ако 

РИОСВ се произнесе негативно, от там нататък приключват нещата. Ако 

искате предварително да гледате един театър, да. Нека да се произнесе 

РИОСВ, ние да си разгледаме въпроса. Моето предложение какво е - ние да 

си разгледаме въпроса, да изчакаме да се произнесе РИОСВ и когато нещата 

опрат до нашите компетенции, колеги, тогава да съберем двете страни и да 

изясним, ако изобщо има какво да се изяснява, защото, ако РИОСВ изрази 

негативно становище, от там нататък нищо няма смисъл да се прави. Колега 

Георгиев, по темата. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, по темата. Благодаря! Искам да обърна внимание, че към нас също 

се свързаха жители на село Тополи. Ние също подкрепяме ситуацията, 

подкрепяме решението възможно най-бързо, подкрепяме това, че те са 

притеснени в такава ситуация. Искам да поздравя Кмета на селото, че търси 

решение и поставя този въпрос на обсъждане. Това е важно, това е неговата 

роля, от тук нататък Общинския съвет в работа с другите органи трябва да 

направи така, че жителите на село Тополи да бъдат спокойни, защото 

действително това е повод за притеснение. Когато някой ти обясни, че ще 

ти остави в задния двор медицински отпадъци, действително е повод за 

притеснение. Искам да обърна внимание, само една секунда, не се 

притеснявайте от лицето Станев, той само обяснява, плаши и обяснява, че 

трябва да се …… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не, много моля. Колега Георгиев, колега Георгиев ……спрете 

микрофона на трибуната. Колега Георгиев, не злоупотребявайте. Не виждам 

защо са плясканията. Говорим си по сериозни теми, колеги, в смисъл няма 

нужда от това ескалиране на… Кому е нужно. Даже между другото, аз сега 



преди да дам думата на колегата Капитанов ще обсъдя с колегите – 

заместник председатели евентуално да направим едно, малко по обратния 

ред да пускаме процедурите от тук нататък по отношение на заседанията. 

Всички въпроси, свързани с обсъждания от този тип и т.н. да бъдат 

разглеждани в края на заседанието, а не в началото. Това ще е лично мое 

предложение предвид факта, че в настоящия ден, ние половин ден от 

времето на администрацията го изядохме най-общо казано, в обсъждания, 

които касаят основно нас, като орган. Забавихме тези решения, които 

очакват своята реализация в момента, защото всички са с предварително 

изпълнение. Очакват се преводи, които са там, има конкретни срокове и 

затова ще си позволя да обсъдя с колегите, дали има съгласие просто 

следващия път дневния ред да е обърнат в обратна посока. Колега 

Капитанов, имате думата. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря, господин Председател. Във връзка с това, което казвате, 

първо искам да обърна внимание, че заместник-председателите не знам дали 

се сещате, те изключват една част от участниците в този Общински съвет, 

т.е. Вие ще вземате решения за всички нас без да ни включвате, което нали 

ок, така сте си го решили, ние ще търсим начин да реагираме от друга 

страна. Тези извънредни решения, които през цялото време на нас ни се 

налагат и тази поредна извънредна сесия, имайте предвид, че те могат да 

бъдат много лесно подобрени и то значително с една ритмичност на сесиите 

на Общински съвет, които аз предложих, за съжаление не знам по каква 

причини, убеден съм, че мнозинството би било…би спечелило от това нещо,  

мнозинството от общински съветници да знаем кога ни е следващия 

ангажимент предварително и тук не става въпрос нали преди време някой 

ме закача за почивка наляво надясно, говорим за съвсем други неща. В 

момента, обаче аз се обръщам към Вас с друго така…с призив. Вижда се, че 

има все пак хора и то от различни групи, които подкрепят декларацията, 

която ние предложихме. По някакво объркване явно тя не може да влезе на 

гласуване на Общински съвет, но аз в момента предлагам първо тези, които 

имат претенции – колегите от БСП изявиха такива за промяна на текста, нека 

да ги посочат, за да можем да синхронизираме. След това ще го изпратя на 

всеки от Вас и най-вероятно ще го оставя в стаята на общинския съветник 

за подписване, защото това наистина е важно. Това е нашия как да го 

определя .. цивилизационен избор къде искаме да принадлежим. Говорим за 

съвсем принципни неща, които отиват отвъд политиката. Така, че аз 

призовавам всеки от Вас, след като има някои претенции към текста, да го 

коригираме и от там нататък да се подписваме един по един, а не като цяло, 

като общински съвет, което очевидно към момента е невъзможно. Благодаря 

много. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Призива Ви го възприемам в човешки план, Ваше право е да го 

направите това нещо. Благодаря. Поради изчерпване на дневния ред … тук 

дебати няма по темата. Направи един призив, нищо повече – обръщение. 

Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам днешното заседание. 

 

* ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 

поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, отчетено 

от информационна система на Общински съвет – Варна – VarCo и 

гласовете на общински съветници извън системата. Списъците от 

информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 

неразделна част от настоящия протокол. 
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