
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 24 
 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 30.03.2022 г. (сряда) от 09:15 ч. до 15.15 ч. 

 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват 6: 
 
Антоанета Здравкова ЦВЕТКОВА 
Даниела Стефанова Иванова - ДИМОВА  
Калин Колев МИХОВ 
Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ 
Стоян Мирков ПОПОВ  
Щериана Валентинова ИВАНОВА 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По уважителни причини от днешното заседание отсъстват Антоанета 

Цветкова, Даниела Димова, Николай Георгиев, Стоян Попов, Щериана 
Иванова. Това са постъпилите уведомления. На следващо място Ви 
уведомявам, че с отправено уведомление до Общински съвет – Варна от 
Светлан Златев, Мартин Златев, Антон Апостолов, Ахмед Ахмед, Мария 
Тодорова колегите се създава група с наименование „Обединени за Варна“, 
чиито членове изброих като заявители преди малко. Групата ще бъде 
вписана в съответния регистър, който водим при Общински съвет – Варна 
на сайта. На следващо място имаме и заявление от групата на „Възраждане“, 
с което за председател е избран колегата Николай Костадинов, също Ви 
уведомявам. И преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание, като на първо място ви предлагам от точка втора – постоянна 
комисия „Финанси и бюджет“ да отпаднат подточки четири и пет, а именно 
свързани с проекта за „Изграждане на социални жилища за хора в 
неравностойно положение на територията на град Варна“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разгледани бяха нещата на 
комисия, като нямахме достатъчно яснота колегите, поради което Ви 
предлагам тази точка да я оттеглим от днешния дневен ред и да бъде 
предложена за обсъждане отново в комисиите с повече данни и повече 
подробности. Имате думата за мнения и съображения по това предложение. 
Колега Капитанов, заповядайте. Момент, момент. Ще дам думата. По това 
предложение, колеги, имате ли мнения и съображения за оттегляне на тези 
две подточки – четвърта и пета. Не виждам мнения и съображения. Режим 



на гласуване за отпадане на точката от дневния ред. Точките, извинявам се. 
Двете.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през устройствата? 
 
За протокола: Николай Капитанов – „за“, Николай Костадинов – „за“, 

Анелия Клисарова – „за“, Иван Иванов – „за“, Венцислав Сивов – „за“, 
Мартин Златев – „за“, Георги Георгиев – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към писмените предложения, които са постъпили за 

включване на допълнителни точки в дневния ред. Те са две на брой. Първото 
е относно писмо от Областен управител за Общо събрание, свикване на 
редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК”, насрочено за 18.04.2022 г. 
и за което следва да упълномощим представител … представителя си 
Станислав Иванов, който е избран в асоциацията за участие в общото 
събрание. Същото е за 18-ти април, поради което го предлагам на Вашето 
внимание днес, тъй като онзи ден влезе в деловодството. Имате думата за 
мнения и съображения дали да включим тази точка в дневния ред. Колега 
Георгиев, заявка? Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Адиле Кямил – „за“, Юлиян Губатов – „за“, Мария 

Тодорова - „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото писмено предложение, което е и последно, което е 

получено е от групата на „Демократична България“ относно приемане на 
Декларация относно войната в Украйна. Имате думата за мнения и 
съображения. Колега Капитанов, предполагам. Има ли мнения и 
съображения по така направеното предложения относно включване на точка 
в дневния ред – декларация? Марица Гърдева.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз не знам дали 

изобщо има човек в тази зала, който би подкрепил безсмислени военни 
действия и загуба на човешки животи. Но за пореден път искам да кажа, 
защото това го обсъждахме и на предната сесия, че след като има приета 



национална декларация е безсмислено Общински съвет – Варна, който 
всеки един от нас е български гражданин и сме част от тази държава, да 
приемаме отделна декларация. Ако обаче, това което са написали колегите 
влезе за обсъждане по същество вече там ще имаме корекции по текста. Но 
още един път Ви призовавам, че няма смисъл, след като има национална 
позиция. Ние не сме държава в държавата, за да приемаме някаква отделна 
декларация от националната позиция.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения колеги по темата? Колега 

Почеканов, имате думата.  
 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Уважаеми господин председател, колеги. Доколкото си спомням на 

предната сесия, тя така завърши, се взе решение тази декларация да бъде 
оставена в стаята на общинските съветници и всички желаещи общински 
съветници, които искат да я подкрепят просто да се подпишат и да я 
подкрепят. Интересува ме какво стана с тази подписка. Има ли събрана 
такава подписка? Подкрепена ли е? Какво се случи? Това беше решение на 
общинския съвет. На края така завърши сесията.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах въпросът Ви, колега Почеканов. Само че тук ще направя една 

корекция, че решение на съвета в тази посока не е имало. Имаше призив от 
страна на колегите от „Демократична България“ да бъде подписана 
декларацията, доколкото си спомням. Решение не сме приемали в тази 
посока. Колега Капитанов, искате думата предполагам за отговор на 
поставения от колегата въпрос. Заповядайте.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Абсолютно, да. Благодаря за формално заявената подкрепа. Аз така го 

разбирам. Само че решение такова, първо не сме вземали, второ самата 
декларация беше изпратена на всички, подчертавам всички общински 
съветници по имейл. Така, кой е реагирал, кой не е реагирал в момента няма 
смисъл да коментирам. Така или иначе в момента ние сме вече в процедура, 
аз предлагам да караме по същество. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И другото, което тук може би следва да се каже като уточнение, че 

съдържанията на двете декларации са различни – предходната, на предходна 
сесия, която беше и на сегашната. Така. Други мнения и съображения, 
колеги, по темата? Подлагам на гласуване предложението за включване на 
точката в дневния ред. Режим на гласуване.  



Има ли колеги, които не са успели да участват в гласуването през 
системата?  

 
За протокола: Николай Евтимов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други колеги, които не са успели да участват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 15; против – 0; 

въздържали се – 22; отсъстващи – 14, предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения по дневния ред, допълнения и 

т.н. Колега Георгиев, първата заявка за изказване, след това колегата Вешев.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, на комисия по култура беше прието и беше дадено 

положително становище във връзка с надписа „Варна“ на кирилица, който 
коментираме от доста месеци, за което благодаря. Въпросът е, че дори 
експертният съвет дава положително становище по тази тема. Въпросът е, 
че няма краен срок. С тези темпове има опасност… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля за тишина. Колеги, моля за тишина. Нека да 

изслушаме… 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Предложението ни е свързано с това да сложим краен срок за 

изпълнение, създаване и поставяне на надписите „Варна“ и предлагам на 
всички този … на кирилица и предлагам на всички този краен срок да бъде 
24 май. Преди 24 май надписите „Варна“ да бъдат поставени на знакови 
места в града, изписани на кирилица. Това е първото ни предложение. 
Второто е…значи няма да отговарям на това. Просто…да. Второто ни 
предложение е свързано с това, че коментираме ремонта на зала 
„Локомотив“ също от доста време. От комисията по спорт беше отправено 
искане към Дирекция „Собственост“ да направи количествено-стойностна 
сметка и съответно да видим колко ще струва ремонта и буквално 
обезопасяването на тази зала, защото предполагам много хора от Вас не са 
влизали в нея. Там тренират деца. Над тях висят огромни прожектори, 
тежащи не знам колко, обаче ако падне някой от тези прожектори на главата 
на някое дете ще бъде късно да се вайкаме. Затова по същия начин 
предлагам да бъде сложен краен срок на Дирекция „Собственост“ да 
предостави количествено-стойностна сметка за ремонт на въпросната зала и 



обезопасяването й. Срокът, който предлагаме е до края на април. Благодаря. 
Още нещо искам… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само аз се извинявам, че Ви прекъсвам. Първите две предложения, 

които направихте касаят решения на комисията за определяне на срок. И аз 
Ви предлагам самата комисия да си определи срока, защото ние нямаме 
решение на съвета, което да вземем в момента. Няма как да определим краен 
срок. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ясно. Добре. Това, което призовавам комисията, което призовавам 

председателите на въпросните комисии е още на първото събиране на тези 
комисии да бъде определен този краен срок. Същото, което бих искал да 
призова, не като извънредна точка, а като предложение да бъде намерен 
възможно най-бързо начин ученическите карти, които са електронни уж, да 
бъдат зареждани по електронен път, защото в момента има огромни опашки 
от деца, които чакат на пунктовете за зареждане на карти. И въпросната 
възможност я няма де факто. Може да се организира бързо и лесно, просто 
трябва да се свърши. Призовавам комисията по “Транспорт“ да го 
организира това нещо, защото е крайно недопустимо деца да чакат, особено 
в този студ, за зареждане на ученически карти. Не знам дали знаете, ама в 
„Аспарухово“ например ученическите карти се зареждат в Дирекция 
„Местни данъци и такси“. Това е едно от нещата, които бързо и лесно може 
да се организира с един елементарен електронен превод. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Колега Бояджийски, имате думата. 
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Добър ден. Предлагам точка осем да отпадне от тази сесия, от дневния 

ред на тази сесия. Точка осем се отнася … е свързана с дейността на 
комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, като 
в нея е включен Проекта за интегрирано развитие на Варна, който засяга 
около 3 милиарда лева. Общата ни оценка е, че този проект е силно подценен 
от общината и от администрацията на общината и се налага той да бъде 
върнат за доразглеждане, както и като първа точка в този проект да се вземе 
решение за промяна на общия устройствен план на Варна. Това е абсолютно 
конструктивно предложение и не трябва да изпуснем тази възможност да 
променим града на Варна. Както се казва в нашите среди – шест години 
работа спестяват три месеца планиране. Предлагам да отложим, да върнем 
този план за допълнителна обработка и за допълнително обсъждане. 
Благодаря.  



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Второто Ви предложение, само извинявам се, отново да го 

формулирате.  
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Предлагам да отпадне точка осем от дневния ред на днешното 

заседание.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е първото, да. Аз това го разбрах.  
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Това е първото, като основния мотив е точка осем-две, но същото се 

отнася и за другите две подточки на точка осем. Точка осем включва отчет 
за изпълнението на плана за развитие на Варна, годишния отчет за 
наблюдение на плана за развитие на Варна, който също е … става въпрос за 
крупна сума изразходвана от общината и отчет на средствата, инвестирани 
в градоустройството. Но споменатите там 70-80 милиона бледнеят на фона 
на трите милиарда по ПИРО. Третата точка също се нуждае от 
допълнително осмисляне. Отново ръководството на града е подценило 
възможностите, които дава проектът „Зелен град“. Това е. Затова предлагам 
като цяло, сума над три милиарда заслужава отделно заседание. И този град 
… това е последната възможност да променим този град и да направим нещо 
добро за живота на хората. Това е моята мотивация да отпадне тази точка и 
общинските съветници и гражданите на Варна да се запознаят по-подробно 
с тези…..и бизнеса също. Това са три милиарда за развитието на града. 
Предлагам обществото да се запознае със съдържанието на проекта за 
интегрирано развитие на Варна.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз мисля, че това нещо е обявявано и гледано така или 

иначе, но давам думата за мнения и съображения по предложението на 
колегата. За отпадане на трите точки от точка осем - предложения за 
решения от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”. 
Имате думата за мнения и съображения по предложението. Режим на 
гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Ивайло Митковски – „за“. 
 
 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 4; против – 13; 
въздържали се – 26; отсъстващи – 8, предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за други мнения и съображения по дневния ред 

на днешното заседание. Колега Вешев, заповядайте. 
 

Веселин ВЕШЕВ 
Уважаеми гости, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. 

Тъй като представителя на Община Варна в „Спортен комплекс Варна“, 
дружеството „Спортен комплекс Варна“ – господин Балачев вече не е 
общински съветник, а е депутат, Община Варна няма такъв представител в 
дружеството, затова предлагам да включим като точка в дневния ред избор 
на представител на Община Варна в дружеството „Спортен комплекс 
Варна“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Има ли мнения и съображения? Колеги? Колега Атанасов. 

Аз само да кажа на колегата Вешев, че всъщност има и други търговски 
дружества, в които няма и по-скоро бих направил предложение да ги 
обединим за следващо заседание, което ще се проведе до 20-ти април. Да ги 
обединим и да гледаме абсолютно всички такива теми, свързани и с „ВиК“, 
„Стадион Варна“ и още, изпускам може би някое дружество в момента. И 
Ви предлагам, колеги, да ги разгледаме заедно на следващото заседание, 
което ще се проведе след две или три седмици. Колега Атанасов. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Всъщност изпреварихте ме. Щях да кажа същото, че предстои общо 

събрание на „ВиК“, нямаме представител. И „Пловдивския панаир“, мисля 
че трябва да се разгледа за представител. Но ако се приеме решението сега 
да бъдат в куп, ако не за следващия път да го оставим. Вие ме изпреварихте. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Вешев, имате ли против да направим това на 

следващото заседание, което … да разгледаме всички, абсолютно всички 
търговски дружества, в които общината участва. Благодаря Ви. Други 
мнения и съображения, колеги, по дневния ред? Не виждам. Подлагам на 
гласуване дневния ред в цялост, ведно с направените изменения, а именно 
отпадане на подточки четири и пет от точка втора. Режим на гласуване.  

 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 
 

1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “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) – изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна. 

(3) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети 
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 
2021/2022 г. 

(4) – даване на съгласие за присъединяване към общинската 
електрическа система на външно ефектно осветление на фасада на 
катедрален храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

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

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

(7) – организиране на процедура за избор на доставчик на социални 
услуги от общ икономически интерес за реализиране на проект „Разкриване 
и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за 
грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център  за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 
територията на Община Варна“.  

(8) – даване на съгласие за създаване на социална услуга „Дневен 
център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община 
Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана дейност, считано от 
01.04.2022 г. 

(9) – даване на съгласие за разкриване на Комплекс за социални услуги 
за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“.  

(10) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на стратегия за 
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска 
група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г. 

(11) – даване на съгласие за продължаване през 2022 г. на действието 
на Споразумение между Агенция пътна инфраструктура и Община Варна за 



съвместно поддържане на участъци от републиканските пътища на 
територията на Община Варна, освободени от заплащане на винетна такса.   

(12) – даване на съгласие за продължаване на изпълнението на 
програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества“ за 2022 г.  

(13) – изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Варна 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

(14) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на знамена за училищата, находящи се на територията на 
Община Варна. 

(15) – вземане на решение за подпомагане на ресторантьорския и 
туристическия бранш във връзка с ограниченията за ползване на зелен 
сертификат. 

(16) – вземане на решение за отчисления по Закона за управление на 
отпадъците за 2020 г., 2021 г., 2022 г., и за изпълнение на ангажиментите на 
Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 г.   

 
 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, в 
полза на Националната комисия за борба с трафик на хора, за нуждите на 
Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, в 
полза на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“. 

 (3) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“ 
ЕООД. 

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на „ДКЦ – 4 Варна“ 
ЕООД. 

(5) – даване на съгласие на Ликвидатора на „Порт Палас“ ЕАД  /в 
ликвидация/ за извършване на действия по ликвидацията на дружеството и 
заличаването му от Търговския регистър. 

(6) – даване на съгласие на Ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/ за предоставяне на  ДМА на ОП „Управление на проекти и 
озеленяване“  и бракуване на ДМА.  

(7) – 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: 

7.1. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 



7.2. „Обреди” ЕООД. 
7.3. „Градски транспорт” ЕАД. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование” относно: 
(1) – изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за 

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

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 

относно: 
(1) – отмяна на „Правила и критерии за класиране и прием в 

общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна“, 
приети с Решение №1496-11(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна и 
приемане на нови  „Правила и критерии за класиране и прием в 
общинските целодневни детски ясли на територията на Община 
Варна“.  

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

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

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

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

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Транспорт” 

относно: 
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на община Варна. 
 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Благоустройство 
и комунални дейности” относно: 

(1) – приемане на Програма за енергийна ефективност на община 
Варна 2021 – 2030 г. 

(2) – изменение на Наредба за организация на движението на 
територията на община Варна.  

 
8. 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) – приемане на План за интегрирано развитие на Община Варна за 
програмен период 2021-2027 г. и приложенията към него. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да се присъедини към 
инициативата на Европейската комисия – Споразумение за Зелен град – 
чисти и здравословни градове в Европа, като упълномощава Кмета на 
Община Варна да подпише Споразумение за Зелен град – чисти и 
здравословни градове в Европа.    

 
9. 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. 
 
10. Утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на следните общински лечебни 
заведения: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090026;  

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН 
РИЛСКИ“ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178;  

3. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813154554;  

4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813116984;  

5. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – „СВЕТА 
ЕКАТЕРИНА“ ВАРНА „ ЕООД, ЕИК 813152934; 

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ 
ЕООД, ЕИК 103514755;  

7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065; 

8. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-
ВАРНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154;  

9. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 
МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161.  

 
 



11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 
в редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, 
насрочено на 18.04.2022 г. 

 
12. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна.  
 
13. Дискусия с гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, има ли някой, който не е успял да гласува, освен колегата 

Къчев? 
 
За протокола: Огнян Къчев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа от дневния ред.  

  



I. 
 
По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Първата заявка от Ивайло Митковски – първа заявка за 

изказване, за питане.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги. Моето питане е във връзка с 

нещо, което е направило впечатление на мен и на предполагам на повечето 
жители на града ни. Обикновено след пътно транспортно произшествие, 
което засяга и инфраструктурата, в смисъл ограждения, мантинели и т.н. 
Обикновено след това произшествие тези елементи на инфраструктурата 
остават в не само неугледно, но и в опасно състояние, които стърчат към 
платната, пречат на пешеходци и т.н. Въпросът ми е кой се грижи за това, за 
тези съоръжения и какъв е срокът за тяхното възстановяване? Повечето от 
нас са свидетели, които ходят в чужбина, че обикновено след, веднага след 
като приключи, ако има някакви действия от страна на охранителни и 
разследващи органи, веднага на същия или на късно на другия ден тези 
елементи биват възстановявани, докато за съжаление в нашия град, 
предполагам и в повечето градове в страната ни е така. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Митковски. Колега Георгиев, имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, за съжаление виждам, че господин кмета го няма и не знам 

кой точно ще питаме, но като го няма той ще питаме заместниците. Първият 
въпрос, който е изключително важен, коментираме вече от доста време е 
залата в квартал „Владиславово“. Не знам кой, господин Иванов, дали Вие 
пряко отговаряте за нея като кмет на инфраструктурата. Господин Базитов, 
Вие ли? Кой точно отговаря за залата във „Владиславово“? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Задайте въпрос. Аз ще дам възможност. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
И защо, защо … а, господин кмете, здравейте. Да, тъкмо Вас исках да 

попитам един въпрос. Може ли да обясните защо продължавате да не 
внасяте предложение за експлоатиране на залата във „Владиславово“? 
Понеже доколкото разбрахме това е единствения документ, единствената 



административна мярка, която трябва да бъде извършена, за да може 
въпросната зала да се използва за активна спортна дейност. От тази зала 
имат нужда, както волейбол, така и баскетбол, така и хандбал, така и бойни 
изкуства, така и всички. Това което знам в момента е, че се използва 
незнайно как и защо от художествена гимнастика, в което няма нищо лошо. 
Все пак тази зала е създадена за това – да помага на спорта и да го развива. 
Вие знаете, че в момента големият град Шумен посреща спортистите, 
гостите спортисти на града в „Арена“ Шумен, която е сравнително добра 
зала. Идват отборите, които гостуват във Варна и играят в един от салоните 
на една от гимназиите в града. Доколкото разбрахме вече има становище от 
ОП „Спорт“, има становище от дирекция „Спорт“. Всички предлагат тази 
зала най-накрая да се пусне в експлоатация. Ще Ви помоля за отговор тук, 
днес, сега да кажете кога ще внесете това предложение, за да може в крайна 
сметка тази зала да се използва по предназначение. Вече над втора година 
тази зала стои един красив паметник и спортистите просто гледат и не 
разбират. Питат ни. Обръщат се към нас. Ние също вече повтаряме едно и 
също. Разчитам на Вас сега да получим отговор кога залата ще бъде 
включена в спортния график на Варна? 

Вторият въпрос, който искам да попитам е свързан с Общинския 
комплекс за тенис в кв. „Чайка“. Разбираме, че най-вероятно там има 
някакъв интерес за отдаване на въпросния комплекс на концесия. Не е ясно 
защо едно работещо предприятие като ОП „Спорт“, което явно си развива 
спорта, добър пример е за общинско предприятие, което работи. Ето, 
например със залата във „Владиславово“ отговори ни директорът, каза 
готови сме да я вкараме в експлоатация, трябва ни това решение. Не е ясно 
защо и дали предстои разпарчетосване на това дружество. И въпросът ми е 
има ли в общината подаден инвестиционен интерес за унищожаване на 
общински тенис комплекс „Чайка“? Едно от нещата които, едно от 
спортните съоръжения, което е полезно за града и трябва да бъде опазено, 
развивано от общината, а не прехвърлено на поредните концесионери. 
Благодаря. Разчитам да получа отговори. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Следващата заявка за изказване – колега Губатов. 
 
Юлиян ГУБАТОВ  
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

господин Портних. По проекта „Интегриран градски транспорт“ на Варна, 
на голяма част от спирките в града бяха поставени електронни табла за 
информация в реално време за пристигащите автобуси и тролейбуси. На 
останалата част от спирките бяха поставени съоръжения с един вид 
слънчеви панели върху тях. Може би са и такива. Питането ми към Вас е 



каква стойност от общата стойност на целия проект са тези съоръжения и 
каква функция изпълняват? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Губатов. Следващата заявка – колега Атанасов. 

Имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги. В края на миналата година зададох въпрос или по точно, то беше 
предложение по отношение на промените в ЗУТ, които са обнародвани в 
държавен вестник и приравняването на ателиетата в жилищни такива. Това 
беше като напомняне, защото докато не беше приключила самата година, 
финансова година, тези промени не можеха да се случат. Сега, обаче това е 
факт вече в новата година. И би трябвало чисто нормативно и чисто 
технологично в администрацията това да бъде заложено и да бъдат 
направени нужните промени и в местни данъци, за да може коректно, когато 
идват хората тук вече да могат да бъдат отразени тези неща. И ателиетата, 
пак казвам, след промяната в ЗУТ са приравнени на жилищни такива. Това 
трябваше да се случи в самото начало на годината, чисто административно, 
защото това засяга най-вероятно голяма част от хората, които са закупили 
такъв тип имоти. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Николай Костадинов, имате думата. 
 
Николай КОСТАДИНОВ 

 Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми 
колеги. Моят въпрос е свързан с войната между Русия и Украйна. В 
медийното пространство се появи информация, че в акваторията на Черно 
море се разхождат произволно военни морски мини. Та, въпросът ми е 
следния – каква информация към момента има Община Варна относно това? 
И какви мерки и действия биват предприети от тук нататък? Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Христо Боев, имате думата.  
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, кмете, уважаеми колеги. Моето 

питане е свързано с въпроси, които са ми отправени, както в качеството ми 
на адвокат, така и като общински съветник, затова си позволявам да задам 
тези въпроси на администрацията. Колеги, обикновено, когато някой от 
нашите съграждани има задължение към Община Варна и не ги е изпълнил 



в срок започва процедура на принудително изпълнение. Тя е законово 
регламентирана и няма смисъл да се спираме върху нея. Община Варна 
събира задълженията си по няколко начина, един от които е да прехвърля 
това свое право на частни съдебни изпълнители, които уведомяват 
длъжника, че срещу него има започнало производство и което ….и сумата, 
която трябва да погаси. Респективно, разбира се и с таксите които си 
начислява съответния съдебен изпълнител. Дотук всичко е нормално и 
съобразено с разпоредбата и духа на закона. Практическите проблеми 
започват от там, че както знаете за хубаво или за лошо голяма част от 
икономически активните наши съграждани живеят дълго време в чужбина. 
Натрупват се задължения, които те трябва да погасяват към общината, което 
те не правят. Поведение само по себе си укоримо. Но идвайки тук и 
получавайки призовката…поканата за доброволно изпълнение от съдебния 
изпълнител, те отиват в съответната кантора и погасяват всички свои 
задължения. На другия ден с чиста съвест заминават в чужбина отново, 
където работят. Оказва се, обаче, че в период, в който се погасява това 
задължение при съдебния изпълнител до момента, в който постъпва 
информацията в Община Варна се начисляват лихви. Сега, ако става въпрос 
за 50, за 100, за 500, ако щете или за 1000 лева, това са стотинки в рамките 
на няколко дена. Но когато става въпрос за големи задължения и когато 
човек смята, че е приключил с издължаването си, а изведнъж се оказва, че 
не е така и това му създава пречка, вече за нас се създава проблем. Не е 
нужно да си особено интелигентен, за да заключиш, че сигурно проблемът 
е софтуерен или поне така си мисля, че ще ми бъде отговорено. Въпросът е 
обаче, че ако е такъв проблемът – софтуерен, то тогава дайте тогава да 
сменим софтуера, защото в една община, с която над половин милиард 
бюджет може да си позволи това нещо. Защото системите, включително 
софтуерните, обслужват хората, а не обратното. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Следващата заявка – колега Къчев. Имате думата. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми господин кмете, уважаеми колеги. Първо, да благодаря на 

господин кмета за навременния отговор на мое питане от 10.12. Днес сме 
30-ти март. Четири месеца. Касае се за следното нещо. Варна сме 
туристически град. Туризъм, търговия развиваме доста дейности. Относно 
моето питане за определяне на ползвателите за временните преместваеми 
обекти по наредбата – чл. 56, която е вие ми отговаряте, господин кмете, че 
ще бъдат разгледани тези заявления на ползвателите, ще бъдат разгледани, 
след като схемите за разполагане на преместваеми обекти бъдат съгласувани 
от Експертния съвет по устройство на територията – ЕСУТ и след това бъдат 
одобрени от Главния архитект на Община Варна. Да напомня на всички, че 



наредбата, която е за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56, чл. 
27 гласи „решения на общинския съвет…., че след решение на ЕСУТ 
схемите за поставяне на преместваеми обекти се съгласуват от комисия, 
назначена със заповед на Кмета на Община Варна“, която комисия няма. 
Вече колко години не знам. В която участват четирима общински 
съветници. Аз лично съм бил преди два мандата на тази комисия член.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, аз се извинявам, че Ви прекъсвам, но има такава комисия. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
След като ние не знаем, не знаем колко души са от общинския съвет, 

как да стане това нещо. Ако някой е написал тази, нали заповед на кмета и 
някъде отлежава, това е отделен въпрос. И тъй като има такава комисия, 
защо тогава тази комисия до 31-ви януари на съответната година 2022 г. не 
е събрана? Чл. 27, ал. 2 - след съгласуването им в срока по предходната 
алинея, която току-що я цитирах, схемите се одобряват от Главния архитект 
в срок от 14 дни, но не по-късно от 31-ви януари 2022 г. Къде е тази комисия 
и какво прави? Благодаря за информацията, която трябва да ми дадете и да 
дадем на обществеността на Варна. Кога ще се събере тази комисия? И да 
вземе решение, за да се разположат временните преместваеми обекти по чл. 
56 в града. Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Къчев. Само да кажа, че за 2022 г. са малко по-

различни сроковете, предвид късния момент на приемането на наредбата от 
наша страна, може би там в преходни и заключителни разпоредби на самата 
наредба ще го видите като крайни срокове. Така. Колега Почеканов, 
заповядайте.  

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Уважаеми господин кмете, господин председател, колеги. Имам 

въпрос към господин кмета за състоянието на бомбоубежищата в град 
Варна. Знаем, че някои от тях станаха заведения, други са напълно 
занемарени. Предприемат ли се някакви действия в тази насока? Все пак се 
намираме в една размирна ситуация в Европа, която касае по някакъв начин  
и нас. Ще Ви помоля да ми отговорите и ще си позволя едно пожелание към 
Вас. Община Варна в повечето случаи работи и то работи добре. Изпълнява 
програми, европейски програми, изпълняват се много проекти, които са в 
полза на варненци. Моето пожелание, господин кмете е, че гражданите на 
град Варна не са информирани за Вашата работа, защото Вие вършите не 
малко работа в този град. Естествено има и някой кусури и неща, които 
трябва да се свършат може би по-добре или да не се свършат, но това, което 



се върши като обем, което е добро за града и за гражданите и за 
организациите, които се помага, което аз го научавам последните месеци, 
откакто съм в този общински съвет. Това не е достояние на обикновения 
човек, гражданите на Варна. Пожелавам Ви да създадете такава 
организация, че гражданите на Варна да знаят, че Вие работите. Защото вие 
наистина в повечето случаи работите. Благодаря.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Няма други заявки за отправяне на питания към 
администрацията и господин кмета. Господин кмете, имате думата по 
поставените от колегите въпроси.  
 
 Иван  ПОРТНИХ 
 Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Благодаря първо за 
така доста конструктивните въпроси. Всъщност ще се опитам да отговоря 
на една част от тях. Господин Почеканов, повдигна важна тема. По принцип 
голямата част бомбоубежища са под грижите на пожарната и всъщност да, 
хубаво е още днес да пуснем малко повече и публична информация. Явно 
не е достатъчно по този въпрос и аз поемам този ангажимент. По отношение 
на наредбата, която с решение на общинския съвет всъщност се промени 
относно преместваемите обекти, за която пита господин Къчев. Ситуацията 
е сложна. Там има едно много сериозно напластяване на проблеми в 
десетилетията назад, защото произвеждането на бараки повсеместно в целия 
град е един процес, който се е случил много отдавна във времето. И преди 
много мандати на този общински съвет всъщност. И от една страна, разбира 
се, в голямата си част тук става въпрос за малък бизнес на хора, които ние в 
тази трудна ситуация трябва да подкрепим. Това е безусловно. Мисля че е 
общо мнение на колегите в съвета. От друга страна, разбира се, нали все пак 
трябва да има и някакъв ред във всичко това и правила, и безопасност, и ред 
други нюанси. И всъщност комисията е сформирана или не е то въпросът в 
това. Въпросът е, че одобряването в сроковете, които Вие казвате на 
схемите, разбира се, би могло лесно да се случи е този въпрос да не ми го 
задавате, но убеден съм, че всички добре разбираме, че в последните години 
всъщност се опитахме да ограничим сериозно баракизацията или 
възпроизводството на този процес на баракизация в целия град. Трябва да 
се въведат най-малкото правила по отношение на присъединяването на тези 
бараки, най-вече към електричество от гледна точка на безопасност, 
достъпна градска среда, отстояние от тротоари, пътеки и т.н. И това са над 
три хиляди обекта или там даже повече са всъщност. И респективно това 
поражда доста дискусии в съвета по естетизация, което аз го приветствам. С 
други думи се търсят варианти максимално, нали тези нюанси да се 
изчистят. Така че доколкото мога да кажа в някаква голяма степен най-



конфликтните теми са отсяти. Мисля, че за район „Аспарухово“, примерно, 
тъй като съвета по естетизация работи в смисъл по районните схеми в 
отделните райони. Мисля, че за район „Аспарухово“ този процес приключи. 
Мисля, че приключи и във „Владиславово“ в някаква степен и по етапно, 
надявам се, нали в много кратки срокове това да приключи и за другите 
райони на града, за да може това да е основата вече, комисиите които 
коментираме да могат да започнат да работят. Залата във „Владиславово“, 
за която пита господин Георгиев, естествено един прекрасен спортен обект 
се получи, пак с общи усилия. Знаете, че първо там откриването му 
съвпадаше с пика на коронавируса и всичките там рестрикции, да го кажем 
така, нали, които се прилагаха към онези моменти. Тук е, обаче малко по-
широк въпроса. Използвам благодаря, нали, за повода да го поставя и 
всъщност да потърся и съдействие в тази посока, а именно, че знаете, че 
Община Варна всъщност всички заедно подкрепяме спорта в града и 
спортната общност в изключително висока степен в сравнение с другите 
големи общини в страната. И това има няколко различни насоки. От една 
страна са огромните средства, които влагаме в изграждането на нови 
спортни бази и съоръжения, в ремонт и разширяване на съществуващите 
такива спортни бази. И естествено в политиката ни по отношение на 
спортните клубове. Имам предвид това, че Община Варна предоставя 
безвъзмездно на всички спортни клубове спортните си бази. Мисля, че няма 
друга голяма община, която да го прави. Ако има, ме поправете. От друга 
страна знаете, че покриваме, нали всички заедно с бюджета ни за спорт 
разходите, режийните разходи на клубовете. С други думи – ток, вода. 
Тоест, клубовете във Варна са изключително облагодетелствани в добрия 
смисъл и подпомогнати по-скоро от общината и те нямат разходи, свързани 
с експлоатирането на материалната база. Целта, разбира се е да имаме 
работещи клубове и най-вече развиване на детско-юношеските школи 
заниманието с децата и приобщаването на децата, на варненчетата към 
спорта. Въпросът е, че отделно тук говорим за финансиране на спортно 
събитиен календар. Отделно за подпомагане на клубовете във съответствие 
със съответната наредба - точкова, където нали в зависимост от 
постиженията клубовете получават допълнително средства от общината. 
Въпросът е, че с новите одитни доклади се оказва, че част от тези механизми 
трябва да бъдат ревизирани. И с други думи, за да не създам напрежение в 
спортната общественост, да го кажа по следния начин, че всички заедно и 
се надявам да направим едно такова по-разширено заседание и на комисията 
по „Спорт“ и всички заедно да обсъдим и наред с Консултативния съвет по 
спорт, всички заедно да обсъдим как да адаптираме досегашните 
придобивки, които клубовете ползваха към формалните изисквания, най-
общо казано. По отношение, мисля че господин Костадинов постави въпрос 
за мините нали който предполагам вълнува всички, защото се появява и по 
телевизионните екрани. Там вярвам, че контраадмирал Михайлов 



постоянно дава информация, нали по темата и нашите военноморски сили 
всъщност полагат всички необходими усилия за мониторинг на тази 
ситуация, така че не мисля, че има място за паника по никакъв начин. Да 
разсеем и тези притеснения. Така че още веднъж всъщност благодаря за 
въпросите и пожелавам конструктивна работа в днешния ден на съвета. 
Благодаря ви.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Преминаваме към точка втора, колеги. Приемане на отчета 
на бюджета и на сметките. Не разбрах? Това не е реплика. Той Ви спомена, 
в смисъл такъв в отговор на Вашия въпрос. Не е имал реплика към Вас. Не 
го приемайте така. По скоро беше отговор на Вашия въпрос. Но той така или 
иначе ще…. 
 

От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В писмен …… 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, само не така. Ще Ви бъде предоставен писмен отговор. Аз 

мисля, че беше ясно, че първо трябва да определим формата на ползване на 
залата, за да можем да започнем нейната експлоатация, а именно по 
отношение на разходите  и по отношение на абсолютно всички бази. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Над две години стои тази зала вече, чисто. Няма ковид криза. 

Провеждат се състезания във всички други зали. Вижте, провеждат се 
състезания във всички зали. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не в диалогов режим….. пак казвам по съответния ред. Няма да 

позволя диалог да направим. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Тук не искам да прехвърлям топката насам или натам. Въпросът е, че 

има такъв набор от въпроси и за да не създаваме наистина сега в цялата 
спортна общност едно сериозно напрежение преди да сме седнали да 
обсъдим въпросите и да намерим правилните решения. Затова, моля да 



направим едно заседание на комисията по „Спорт“ и на Консултативния 
съвет по спорт. Едно съчетано, такова по-широко заседание, за да обсъдим 
темите и да намерим решение. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Чудесно. Кога? Кога го правим? 
 
Иван ПОРТНИХ 
Еми, ето, дайте да се разберем. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Другата седмица? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
…председателите на съответните комисии…. Значи не. Диалогов 

режим няма да допусна. Благодаря. Много благодаря. Това нещо…. Така.  
  



ІI. 
 

По точка втора 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) – изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община 
Варна. 

(3) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети 
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за 
учебната 2021/2022 г. 

(4) – даване на съгласие за присъединяване към общинската 
електрическа система на външно ефектно осветление на фасада на 
катедрален храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

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

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

(7) – организиране на процедура за избор на доставчик на социални 
услуги от общ икономически интерес за реализиране на проект 
„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални 
услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и 
„Дневен център  за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 
техните семейства“ на територията на Община Варна“.  

(8) – даване на съгласие за създаване на социална услуга „Дневен 
център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в 
Община Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана дейност, 
считано от 01.04.2022 г. 

(9) – даване на съгласие за разкриване на Комплекс за социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“.  

(10) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на стратегия за 
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна 
рибарска група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по 
програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

(11) – даване на съгласие за продължаване през 2022 г. на действието 
на Споразумение между Агенция пътна инфраструктура и Община 
Варна за съвместно поддържане на участъци от републиканските пътища 



на територията на Община Варна, освободени от заплащане на винетна 
такса.   

(12) – даване на съгласие за продължаване на изпълнението на 
програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества“ за 2022 г.  

(13) – изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – 
Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна. 

(14) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на знамена за училищата, находящи се на територията на 
Община Варна. 

(15) – вземане на решение за подпомагане на ресторантьорския и 
туристическия бранш във връзка с ограниченията за ползване на зелен 
сертификат. 

(16) – вземане на решение за отчисления по Закона за управление 
на отпадъците за 2020 г., 2021 г., 2022 г., и за изпълнение на ангажиментите 
на Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 г.   

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2020 г. Колеги, въпросът е обсъден в 
комисия. Положително становище. Има представяне многократно на отчета 
за 2020 г. Имате думата за мнения и съображения. Ако няма мнения и 
съображения режим на гласуване. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Не разбрах? Да. 
 
За протокола: Огнян Къчев – „въздържал се“, Ивайло Митковски – 

„против“, Анелия Клисарова – „въздържал се“, Христо Атанасов – „за“, 
Даниел Николов – „за“, Генадий Атанасов – „за“. 

Има още колеги, които не са успели да гласуват, гледайки……. Колега 
Атанасов?  

Колеги, аз ще повторя гласуването, защото то стана….отново режим 
на гласуване. Просто явно голяма част от колегите, заради дългото време, в 
което не ползвахме системата не са успели да гласуват. За да е по-чисто 
всичко ви предлагам отново да гласуваме. Режим на гласуване.  

 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
803-2. 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 

146 060 209 
 

86 191 255 

146 060 209 
 

86 191 255 



- Неданъчни приходи, в т.ч.: 59 868 954 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 
капиталови разходи (по §31-13) 
-  получени целеви трансфери (по  §31-18)                                                                                                               
 

  232 400 
 
 

2 658 700 
 

9 087 000 
 

       232 400 
 
 

2 658 700 
 

9 087 000 

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) 
- Трансфери от/за държ. предприятия /ПУДООС/ 
 
 
Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 
 

- Предоставени заеми (-) 
 
- Възстановени заеми (+)       

 
/-17 635 326/

  
     /-3 720 368/ 

 
/-13 924 747/ 

 
9 789 

 
   

4 246 633 
 

/-3 723 798/ 
 

      7 970 431 

 
/-17 635 326/          

  
     /-3 720 368/ 

 
/-13 924 747/ 

 
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 
   

               
803-2-1. 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). 

 
803-2-2. 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 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/. 

 
803-2-3. 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 уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2020 г. за следните целеви разходи, както 
следва: 

1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-14 
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ по 
съответните функции за: 

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: 

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. 

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. 

 
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:   

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.“/                   



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.“/   

              
1.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
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/. 

 
1.4. функция Икономически дейности и услуги: 
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/.                      

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/. 

3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи“ /Пр. № 10/. 

 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/. 

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“/ 

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/. 

 
803-2-4. 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 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 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/ 
 
803-2-5. 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 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: 

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“. 

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.   

3. функция Образование: 
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. 

 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.  

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.  

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. 

4.  функция Здравеопазване: 
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“ 

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“ 

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“. 

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“.  

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“. 

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“.      

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“. 

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“.  

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“.  

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“. 

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“ (-) 

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“.  

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“  

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“ 

5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
5.1. Общинска програма „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. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда: 

6.1. Общинска програма „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/. 

7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
7.1. Общинска програма „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.  

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.  

8. функция Икономически дейности и услуги: 
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“. 

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. 

 
803-2-6. 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/. 

 
803-2-7. 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 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/. 

 
803-2-8. 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 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/. 

 
803-2-9. 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/ 
 

803-2-10. 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 Одитен 



доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2020 
г. на Община  Варна /Пр. № 21/.  

Решението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
За протокола: Ивайло Митковски – „против“. 
Аз не виждам друг.  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 24; против – 4; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Втора точка от дневния ред - изменения и допълнения на Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на община Варна. Имате думата за мнения и съображения. Режим 
на гласуване.  

 
804-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, изменението на Закона за 
публичните финанси, обнародван в държавен вестник, бр.91/14.11.2017 г. и 
на Закона за общинския дълг, изменен чрез Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017 г., ДВ бр.98/09.12.2016 г. ДВ бр. 99/12.12.2017 
г.; Закона за концесиите, ДВ бр.96/01.12.2017 г. и Закона за здравето, ДВ 
бр.44/14.05.2020 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21020721ВН/08.10.2021 г., Общински съвет – Варна допълва и изменя 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане 
и отчитане на бюджета на Община Варна, приета от Общински съвет – 
Варна с решение № 474-2 от протокол № 13/29.09.2016 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега, който да не е успял да гласува? Колега Атанасов? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата точка - даване на съгласие за 

формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под 



норматива в общински училища за учебната 2021/2022 г. Имате думата. Не 
виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.  

 
805-2. На основание и чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 и чл. 69 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование на Министерството на образованието и науката 
и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21022766ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – Варна реши:   

1. Дава съгласие за формиране в Основно училище „Панайот Волов“, 
гр. Варна за учебната 2021/2022 г. на една  паралелка под норматива за  
минимален брой ученици, както следва:  

- една паралелка - I „В“ клас – 15 ученици. 
Паралелката е сформирана съгласно чл. 63, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

финансиране на институциите в предучилищното и училищното 
образование. Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, 
и ал. 8, като не са необходими допълнителни средства за финансиране на 
паралелката. 

2. Дава съгласие за формиране и дофинансиране  в Основно училище 
„Св. Климент Охридски”, с. Константиново за учебната 2021/2022 г. на 
четири  паралелки под норматива за минимален брой ученици, от които 1 
самостоятелна и 3 слети паралелки, както следва: 

- слята паралелка І - ІІІ клас – 9 ученици; 
І клас - 7 ученици, ІІІ клас - 2 ученици/ 
- слята паралелка ІI - IV клас – 6 ученици; 
/ІI клас - 1 ученик, IV клас - 5 ученици/ 
- слята паралелка V – VІІ клас - 11 ученици; 
/V клас - 7ученици, VІІ клас - 4 ученици/ 
- маломерна паралелка VI клас – 8 ученици 
Изключението се допуска на основание  чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2, ал. 5 и 

ал. 8 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в 
предучилищното и училищното образование, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 64 964 лв., в това число  21 655 лв. до 31.12.2021г. и 43 309 лв. за 
2022 г. 

 3. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в ОУ „Капитан 
Петко войвода” - кв. Галата за учебната 2021/2022 г. на четири паралелки 
под норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка ІV клас – 9 ученици; 
- една паралелка І клас – 12 ученици 
- една паралелка V клас – 11 ученици; 



- една паралелка VІІ клас – 15 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5  и 

ал. 8 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в 
предучилищното и училищното образование, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 89 166 лв., в това число 44 583 лв. до 31.12.2021 г. и 44 583 лв. за 
2022 г. 

4. Дава съгласие за дофинансиране на шест самостоятелни 
професионални паралелки под норматива за минимален брой ученици в 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ - Варна за учебната 2021/2022г., както следва: 

- IX “Г“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Реставрация 
на старинни мебели и дограма“ – 16 ученици; 

- X “Г“ клас, в дуална форма на обучение, специалност „Парково 
строителство и озеленяване“ – 9 ученици, 2 от учениците се обучават в 
ЦСОП; 

- X “Д“ клас, дуална форма на обучение, специалност „Производство 
на тапицирани мебели“ – 14 ученици;  

- XI “А“ клас, дуална форма на обучение, специалност „Мебелно 
производство“- 15 ученици;  

- XI “Б“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Интериорен 
дизайн“ – 16 ученици; 

- XI “Г“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Парково 
строителство и озеленяване“ – 12 ученици, 3 от тях със СОП. 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 5, ал. 2, ал. 
5, ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на  46382 лв., в това число  15 
461 лв. до 31.12.2021 г. и 30 921 лв. за 2022 г. 

 
5. Дава съгласие за дофинансиране на една паралелка в Основно 

училище „Добри Войников“, с. Каменар за учебната 2021/2022 г. под 
норматива за  минимален брой ученици в тях, както следва:  

- една паралелка - VI клас – 14 ученици 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 

ал. 8 от  Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на 5 095 лв., в това число 1 698 
лв. до 31.12.2021г. и 3 397 лв. за 2022 г. 



6. Дава съгласие за формиране и дофинансиране на две самостоятелни 
паралелки в Основно училище „Иван Вазов“, гр. Варна за учебната 
2021/2022 г. под норматива за  минимален брой ученици в тях, както следва:  

- една паралелка III „Б“ клас – 13 ученици  
 - една паралелка IV „Б“ клас – 14 ученици  
Паралелките са сформирани съгласно чл. 63, ал. 1, т. 2 от Наредбата 

за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 
образование. Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 
ал. 5 и ал. 8 от посочената наредба, като се осигуряват допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по 
единните разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 6 369 лв., 
в това число  2 123 лв. до 31.12.2021 г. и 4 246 лв. за 2022 г. 

7. Дава съгласие за формиране и дофинансиране на две профилирани  
паралелки в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Варна за 
учебната 2021/2022 г. под норматива за  минимален брой ученици в тях, 
както следва:  

- една паралелка IХ „Б“ клас – 13 ученици, профил 
„Предприемачески“;  

- една паралелка ХII „Б“ клас – 10 ученици, профил 
„Предприемачески“.  

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и 
ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на  16 560 лв., в това число  5 520 
лв. до 31.12.2021 г. и 11 040 лв. за 2022 г. 

8. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в Основно училище 
„Отец Паисий” - Варна за учебната 2021/2022 г. на три паралелки под 
норматива за минимален брой ученици както следва: 

- една паралелка І клас – 14 ученици; 
- една паралелка V клас – 16 ученици; 
- една паралелка VІІ клас – 11 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и 

ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на 14 012 лв., в това число 4 671 
лв. до 31.12.2021 г. и 9 341 лв. за 2022 г. 

9. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в Първо основно 
училище „Свети княз Борис І” за учебната 2021/2022 г. на една паралелка 
под норматива за минимален брой ученици както следва: 

- една паралелка VІ клас – 15 ученици; 



Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 ал. 5 и 
ал. 8 от посочената наредба, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на 3 822 лв., в това число  1247 
лв. до 31.12.2021 г. и 2 548 лв. за 2022 г. 

Общата сума, необходима за дофинансиране на маломерните и слети 
паралелки за учебната 2021-2022 г. , е в размер на 246 370 лв., в т.ч. 96 985 
лв. за 2021 г. и 149 385 лв. за 2022 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

Средствата за 2021 г. в размер на 96 985 лв. с ДДС да бъдат осигурени 
от бюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Образование“, чрез 
компенсирана промяна, както следва:  

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 
местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, § 10-00 „Издръжка“ в 
размер на 39 000 лв.  

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 
местна дейност 389 „Други дейности по образование“, § 45-00 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ в размер на 50 000 лв. 

Намаление на средствата в дофинансиране на дейност 322 
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ в размер на 7 985 лв.  

Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 
дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“, § 10-00 „Издръжка“ в размер на 96 985 лв.  

Промените да се отразят в  Приложение № 2 към бюджета  на Община 
Варна за 2021 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс  
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой да не успял да гласува през устройство?  
 
За протокола: Иван Иванов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващите подточки две отпаднаха. Продължаваме с подточка 

шеста - даване на съгласие за присъединяване към общинската електрическа 
система на външно ефектно осветление на фасада на катедрален храм „Св. 



пр.мчк. Прокопий Варненски“. Имате думата за мнения и съображения. 
Режим на гласуване.  
 

806-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД21017946ВН-002ВН/25.01.2022 г., Общински 
съвет – Варна реши: 
         1. Дава съгласие да бъде присъединено към общинската електрическа 
система на външно ефектно/фасадно осветление на храм „Св. пр.мчк. 
Прокопий Варненски“, гр. Варна. 

2. Дава съгласие разходите за консумирана електрическа енергия от 
ефектното осветление на храма да бъдат заплащани изцяло от Община 
Варна през целия период на функционирането му. 
         3. Одобрява текст на споразумение между Община Варна и „ЦЪРКВА 
ПРИ ХРАМ „СВ. ПР.МЧК. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ“, относно 
обезпечаване и присъединяване към общинската електрическа система на 
външно ефектно/фасадно осветление на храм „Св. пр.мчк. Прокопий 
Варненски“, гр. Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 
         4. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
подпише споразумение за обезпечаване и присъединяване към общинската 
електрическа система на външно ефектно/фасадно осветление на храм „Св. 
пр.мчк. Прокопий Варненски“, гр. Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който не е успял да гласува?  
 
За протокола: Иван Иванов – „за“, Йордан Павлов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, седмо - даване на съгласие за отпускане на 

целева субсидия на църковно настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий 
Варненски“. Имате думата, колеги. Колега Атанасов – Генадий Атанасов. 
Извинявам се.  
 

Генадий АТАНАСОВ 
Благодаря, господин председател. Колеги, само искам да отбележа, че 

във връзка с така представената ни информация от страна на председателя 
на църковното настоятелство на комисията по „Финанси и бюджет“ и 
последвалите разговори с господин заместник-кмета, се оказа, че там сме 



били, не знам дали умишлено или неумишлено, не искам да определям, 
подведени относно информацията. Всъщност въпросните СМР-та, за които 
в момента се иска финансиране, не са били възложени от страна на Община 
Варна, както той ни обяви и обясни. И съответно, доколкото разбрах, дори 
не са фактурирани на Община Варна, а на църковното настоятелство. Лично 
аз не съм така с добри чувства след това, което разбрах, нали, лъжата, която 
ни е поднесена и няма да подкрепя. Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Нека само да дам думата, първо на зам.-кмета Христо 

Иванов, след това Христо Атанасов, след това Марица Гърдева. 
 
Христо ИВАНОВ 
Уважаеми господин председател, общински съветници, аз бих желал 

да внеса малко яснота. Не успях да присъствам на комисията, тъй като бях 
при Областния управител във връзка със среща с бежанците в Украйна. 
Въпросът с катедралния храм нали знаете, че има ново решение по темата, 
за финансиране за неговото изграждане и т.н. През 2020 година общинския 
съвет взе решение за финансиране и изграждане на ограда около храма с 
решение на общинския съвет и протокол № 6 от 14.07.2020 г. Възложените 
работи за изграждането на оградата са общо казано 220 метра ограда на 
стойност 105 427 лв. без ДДС. Започна изпълнението, но тъй като 
изграждането на храма и неговите подходи нали се забави във времето, 
оградата беше изградена и бяха изпълнени 161 метра от тези 220 на стойност 
72 884 лв., които са разплатени на изпълнителя по наш договор, съгласно 
решението на общинския съвет. Не бяха изпълнени 59 линейни метра на 
стойност 32 543 лв., които всъщност средства останаха неусвоени, 
неразплатени по това възлагане. Това именно са и вратите на оградата на 
катедралния храм, които всъщност не бяха изпълнени, не бяха разплатени 
от страна на Община Варна. Когато вече е дошло времето за техния монтаж, 
това вече е през 2021 година всъщност това възлагане е направено от страна 
на катедралния храм, включително и изпълнението на планировката, която 
е около храма. Това е хронологията на събитията, които възникнаха, това е 
реалната ситуация. Тоест Община Варна в тези двете дейности, за които се 
иска финансиране от страна на катедралния храм са възложени от 
катедралния храм. Бих желал да обърна внимание, че катедралния храм 
независимо, че изглежда така завършен, тъй като нали вече той се въведе в 
експлоатация, ползва се и оправена е вертикалната планировка около него и 
има съответно достъпна среда и вече започна да се изпълнява до известна 
степен функциите, при него има още незавършени неща, в момента 
настоятелството на базата на средства, които са от дарители продължават да 
си извършват довършването на храма, а това са точно подземните 
помещения, които касаят кухня, зали за мероприятия, обучение и т.н. Така 



че това е което мога да кажа по темата. Хубавото е, че частично храмът вече 
е изграден на базата на финансиране, както от страна на Община Варна, на 
държавата и на дарители, една нова сграда и предлагам всъщност да 
подкрепим тази инициатива, която е по изграждането на храма и неговото 
довършване от страна на настоятелството. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Атанасов, имате думата. След това госпожа 

Гърдева. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз пък ще говоря 

за друга фактология. Фактологията е, че в приложение № 24 от 2020 година, 
субсидии § 45 ясно и точно са описани за „Св. Прокопий Варненски“– 
215 000 лв., от които 120 000 лв. вертикална планировка, 95 000 лв. 
вътрешни дървени врати, парапети, емпория и други, другите средства няма 
да ги коментирам. На самото заседание много ясно, който беше 
представителя на настоятелството Фурчев обясни, че това е ангажимент, 
който общината е поела и това изграждане става по рамковото 
споразумение, което не е истина. Как го определя всеки един, както искате, 
така го определяйте. Това, което е направила общината и е дала по тези пари, 
дали има изпълнение и неизпълнение, то трябваше да бъде отчетено, както 
държа и тези пари също да бъдат отчетени, да бъде показано за какво, за да 
не се получават точно тези разминавания. От там нататък настоятелството 
си е направило допълнителни инвестиции, тоест възложило е допълнителни 
инвестиции на изпълнителя, които са извън това рамково споразумение, 
които възлизат стойността я знаем всички. И много ясно се вижда, че това 
са пари, които ние трябва да дадем на настоятелството, а не ангажимента, 
който по тези параграф общината е отпуснала тези пари за точно тези 
мероприятия. Какво някой е възлагал допълнително, защо го е възлагал и 
защо се е опитал да ни подведе на комисията, също няма да коментирам. Но 
съм твърдо против тези пари да бъдат допълнително отпуснати. Мога да ви 
ги кажа и парите, но това може би по - нататък, всяка година общината 
отпуска пари и за този храм „Св. Успение Богородично“ също 70 000 лв., 
всяка година в програмата има заложени по 90 000 лв., 100 000 лв., 110 000 
лв. В годините назад, ако се върнем ще видите, че има отпуснати много 
средства. Никой не може да обвини общината, че не отпуска средства за 
храмовете, но в крайна сметка има един предел, който трябва да не бъде 
преминаван по отношение на това, че в крайна сметка ние боравим с 
публични финанси. Ако някой иска лично да направи такова дарение и да 
участва, да може да отиде, но когато разпределяш парите, които са общо на 
целия град, то тогава трябва да бъдем много прецизни и изключително 



акуратни и честни по отношение на представянето на информацията, която 
се дава пред съветниците. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, Марица Гърдева. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, във Варна това е първия храм, който се строи от 100 

години насам. Аз съм съгласна, че имаше известно недоразумение по време 
на финансова комисия, където представителя на настоятелството чисто 
фактологично, явно обърка част от възлаганията, но пък и смятам, че зам.-
кмета така добре Христо Иванов уточни кой, кога, къде и защо е възлагал. 
Мисълта ми обаче е, че ние като българи, не говоря дали сме вярващи или 
невярващи, дали сме християни, мюсюлмани или с друга религия, трябва да 
подкрепяме храмовете си, особено когато такива не са строени много 
отдавна в нашия град. Затова от името на колегите от групата на ГЕРБ ще 
Ви кажа, че ние ще подкрепим отново църквата. И не само за това, че имаме 
един нов храм във Варна, а и за това че градската среда в този район стана 
далеч по-естетична. Да не говорим, че към храма ще има й други дейности 
свързани с деца, неделни училища и т.н., знам, че във времето назад, всички 
сте запознати. Така че ние ще подкрепим средствата за облагородяване на 
средата около храма. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Капитанов, след това колегата Иванов. Ние сме 

давали около, давали сме имаше в предвид. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми колеги. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявайте, колега Капитанов, заповядайте! Нека да няма диалогов 

режим. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Да. Уважаеми колеги, считам, мисля че мога да говоря от името на 

цялата ни група, изключително добро дело и полезно за нашата общност е 
на Община Варна и общинския съвет да подкрепи изграждането на един нов 
църковен храм в града, при това доста впечатляващ, смея да кажа. Обаче от 
там нататък имаме един сериозен проблем, на който искам да обърна 
внимание. Какво представлява оградата? Оградата е нещо, което поставя 
разграничения между една и друга площ. Ние слагаме огради на детските 
градини и училищата, за да предпазим децата от външно влияние, ние 



слагаме огради ако щете на кучешките площадки, за да не могат да излизат 
навън тези кучета и да установяват контакт със случайни граждани, слагаме 
огради на затворите, за да не могат престъпници да излязат от там. Старите 
църкви във Варна имат огради, но те са строени в едни съвсем други 
времена, когато е било важно по някакъв начин да бъдат защитени. Новите, 
тези които са най-важните в нашият град, говоря за катедралата и за храма 
„Св. Николай“ са открити. Въобще не виждам логика и това за мен е 
изключително грешно решение, една съвременна църква, един храм да бъде 
с ограда. Не за друго, а защото тя поставя съвсем различен знак и 
разграничава, а не приобщава. Логиката на участието на православната 
религия на нашия живот е да приобщава гражданите, а не да се разграничава 
от тях. Поради тази причина от името на нашата група смея да заявя, че ние 
ще се въздържим и няма да подкрепим това предложение. Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Една различна позиция, която колегата изрази. По 

отношение на това аз лично не мога да взема отношение, специално по 
отношение на оградата. Господин Иванов имате думата, последната заявка, 
а не последната. 
 

Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господа зам.-кметове, 

колеги, гости на днешното заседание, съграждани. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля за тишина.   

 
Станислав ИВАНОВ 
Аз искам да кажа от тази трибуна, че категорично ще подкрепя това 

предложение и то фактологията я представиха двамата колеги. Аз наистина 
подкрепям господин Атанасов, че отчета е много важен на публичните 
средства и това не е от днес и от вчера, но ще дам пример с друг храм, където 
аз също съм участвал чисто фактически във фактологията на получаване на 
такова дарение. Наистина църковното настоятелство получава дадени 
средства, но след това заедно с комисия от Община Варна се отчита дадената 
дейност. Примерно на храм „Св. Марина“ по същия начин бяха дарени 
средства, извършено беше дарението, беше иконописан храмът и след това 
с комисия се прие работата. Така че наистина присъствах на тази комисия, 
наистина така бяхме позаблудени леко, че нали е възложено, а не е 
възложено от Община Варна. Въпреки всичко този храм, това е катедрала 
той е проектиран, като съоръжение да има неделно училище, да има 
лекарски кабинети, да има кухня за социално слаби. Той е един ансамбъл, 
не е чисто молитвен храм. Така че  сме на финала, нека да го подкрепим и 



сме на финала. Той е открит частично, най – вероятно съпътстващите 
дейности, които са предвидени със средствата за този храм, също ще бъдат 
завършени и сега ние сме точно на финала да гласуваме против това 
предложение. Просто не го виждам за логично. Категорично ще подкрепя.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме, колега Иванов. От името на групата вече беше изразена 

позиция. Колега Златев. Другото крило. 
 

Мартин ЗЛАТЕВ 
Господи председател, колеги, името на новата група, както казахте е 

„Обединени за Варна“. Какво по-добро от това да ни обедини един храм, 
какъвто и да е той. Този храм обединява хората, влизат вътре, те са едно 
обединение. Дали ще бъде църква, дали ще бъде джамия, така че ние ще 
подкрепим това предложение. Въпреки всичко аз ще си отправя 
забележките към господин Иванов. Господин Иванов, ние бяхме излъгани. 
Правим един компромис в момента, нашата група, новосформирана група, 
но 63 000 лв. не са много. Но от инженерна инфраструктура определено ни 
излъгаха в комисията по БКД, кой как е възлагал и какво е правил. И моля 
Ви да отговорите на един въпрос. Според Вас това ли ще бъдат последните 
суми, които Община Варна ще инвестира? Казвам инвестира, защото това е 
частен имот в един храм. Към господин Капитанов ще отговоря следното. 
Господин Капитанов, вие поставихте мисля че и на комисия по същия начин 
говорихте защо има огради. В тази църква, в този храм ще има и неделно 
училище. Да, тези които Вие визирахте, те са самостоятелни сгради. Такава 
е и църквата в „Аспарухово“, където също е оградена, но там също има 
допълнителни сгради, които би трябвало да бъдат предпазвани, особено 
вечерно време. Храмът е отворен в „Аспарухово“ е постоянно отворен. 
Надявам се че този храм също ще бъде отворен постоянно. Благодаря.  
 

Христо АТАНАСОВ 
Колеги, други мнения и съображения? Господин Капитанов, 

заповядайте. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Извинявайте, господин Златев, първо да ви пожелая успех на новата 

група. Очевидно тя реши да бъде зад оградата на храма, не пред него, но 
така или иначе не считам, че това, което давате като обяснение е логично. 
Пак повтарям, този храм преди малко стана ясно, че е първият от 100 години 
насам построен във Варна, катедрален храм, добре така, че той би трябвало 
да бъде отворен към гражданите постоянно и визуално, и ако щете и като 
работно време, тоест денонощно. Така че независимо от всичко, това беше 



просто като отговор, защото ме споменахте. Ние потвърждавам, няма да 
подкрепим. Благодаря.  
 

Христо АТАНАСОВ 
Добре колеги, не виждам други. Процедура. Може ли да заповядате? 

Процедура.  
 

Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми господин председател, колеги, аз предлагам да гласуваме 

предложението. Още повече преди две години обсъдихме всичко това още 
тогава разбрахме, че храмовете нямат огради не знам какво. Тогава приехме 
предложението да построим ограда. Сега какво обсъждаме пак същото. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Колега, само един въпрос. Тъй като нямаше други изказвания, ако сега 

имате процедура, трябва да гласуваме процедурата и още един път. 
 

Николай ЕВТИМОВ 
Да гласуваме предложението. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах, няма да имате процедура по гласуването. Разбрах. Добре 

колеги, тъй като няма други мнения и съображения. Режим на гласуване. 
Режим на гласуване не е процедурата, не. По същество решение.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

807-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона 
за устройството на територията и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21016393ВН-006ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната целева субсидия в размер на 
63 635.83 /шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 
осемдесет и три стотинки/ на църковното настоятелство на храм „Свети 
Прокопий Варненски“ за извършените дейности, по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“.  

Необходимите средства да бъдат осигурени с компенсирана промяна 
от дейност 759 „Други дейности по културата“, § 10 „Издръжка“ от бюджета 
на Община Варна. 

Решението не се приема. 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Колеги има ли някой, който не е успял с таблета.  
 
За протокола: Огнян Къчев – „въздържал се“, Антон Апостолов – „за“, 

Венцислав Сивов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 23; против – 0; 

въздържали се – 18; отсъстващи – 10, предложението не се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Следваща точка. Осма точка - даване на съгласие за извършване на 

ремонт на ефективно осветление на фасадата на катедрален храм „Св. 
Успение Богородично“ – Варна. Мнения и съображения, колеги, по тази 
точка. Не виждам. Аз ще си позволя да взема думата. Като в потвърждение 
на преди малко което казах е че в годините, пак казах в приложенията, а и 
не само там Община Варна е давала пари. Ето ще го цитирам това са 105 000 
лв. от бюджет 2019 по отношение на същия храм, в следващата година това 
са 100 000 лв., в следващата са 60 000 лв., допълнително, пак казвам, че са 
отпускани средства, а не само за този храм, така че аз съм на мнение, че 
общината достатъчно средства отпуска през бюджета си с публичен ресурс 
по отношение на всички храмове. И пак казвам не само за това и 2020 има и 
за джамията също. Така, че ако имате някакви мнения и съображения по тази 
точка, моля. Заповядайте, госпожо. Капитанов, вие ли сте. 
 

Мария ДОЙЧЕВА  
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от името на 

„Демократична България“ ние ще подкрепим предложението. Имаме обаче 
едно питане, което аз зададох на комисията по „Финанси и бюджет“, че има 
само една ценова оферта от „Габровски“. Беше ни отговорено, че има 
рамково споразумение с „Габровски“. Някой от администрацията, ако има 
представител искаме да ни отговори, коя година е сключено това 
споразумение с „Габровски“? Проведена ли е процедура, за да бъде избран 
„Габровски“? Какво сключва рамковото споразумение, като под пера за 
изпълнение на поръчката?  
 

Христо АТАНАСОВ 
Да благодаря. Осма за осветлението, ефектното осветление на 

Катедралата. Какво не. Заповядайте господин Иванов. 
 

Христо ИВАНОВ 
Цитираното рамково споразумение е сключено преди 4 години. 

Рамковото споразумение изтече в началото на месец март. Така че към 
днешна дата ние нямаме договор за ефектно осветление. И в момента сме в 



процедура за избор на изпълнител. Беше приключена процедурата, има 
жалба в КЗК и в момента процедурата е запряна поради тази причина. Това, 
което е представено всъщност е направено преизчисляване на свето-
техническите характеристики на осветителите, така че да бъдат адаптирани 
към фасадата на сградата. Работено е заедно с арх. Йорданов, който 
съпътстваше изцяло ремонта на катедралния храм и това е. Към днешна дата 
фактически представените проекти за ремонта, количества, съответно там 
стойност, която стойност всъщност вече не знаем вече дали е актуална на 
базата на тези промени, които настъпват в единичните цени, но така или 
иначе към днешна дата това е информацията, това е ситуацията.  
 

Христо АТАНАСОВ 
Аз само един въпрос от моя страна, може ли, докато сте тук? В 

допълнителните разходи беше обяснено, че тези над тридесет хиляди лева, 
които са увеличение от първоначалната стойност, е свързано с това, че 
скелето го няма и ще използваме вишка. Просто да ни уточните за това ли 
става въпрос?  
 

Христо ИВАНОВ 
Да. За това става въпрос. Значи предходните количествено стойностни 

сметки бяха направени на базата на осветители, които бяха с определени 
характеристики. След като се отхвърли предложението тогава, тогава имаше 
и скеле, което щеше да спомогне монтажа. Желанието беше да се представи 
проект, всъщност беше разработен проект за ремонта и беше направено 
преизчисляване. Към днешна дата скелето го няма, така че трябва да има в 
ценовото предложение и разходи за монтаж, който ще бъдат с вишка.  
 

Христо АТАНАСОВ 
Г-жо Гърдева. Г-жо Дойчева, само да изчакаме. Заповядвайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, катедралният храм е един от символите на Варна и 

това да бъде той осветен е свързано не само със самия храм, а и с облика на 
града ни и с туризма, и с много неща още. Действително ние щяхме да 
спестим доста средства, ако бяхме приели това предложение още първия път 
и да използваме съществуващото скеле и да използваме тогавашните цени 
на материалите, защото колкото повече се бавим във времето, толкова по-
скъпо ще ни излезе осветяването на храма. Но моето мнение е и мнението 
на колегите ми е, че не можем да оставим символа на Варна на тъмно и 
нашият град заслужава катедралният ни храм да свети, за да може радва 
гостите и жителите на града. Така че се надявам да подкрепим поне това 
предложение, свързано е с много, много неща извън отношенията с 
църквата. Благодаря Ви. 



Христо АТАНАСОВ 
Благодаря г-жо Гърдева. Г-жа Дойчева, после г-н Златев. Заповядайте 

г-жа Дойчева. 
 

Мария ДОЙЧЕВА 
Само към г-н Иванов да ни отговорите.  

 
Христо АТАНАНСОВ 
Колега само моля тишина. 

 
Мария ДОЙЧЕВА 
Няма такова рамково споразумение. Как тогава е избрана само точно, 

само и единствено тази фирма. Други ценови оферти предлагани ли са? И 
още един въпрос. Вие казахте, че нямате яснота за това, колко точно ще е 
размера на средствата необходими и ние какво решение тогава общинския 
съвет в момента гласуваме. Ние нямаме точна цифра, която да гласуваме, и 
като процедура, в продължение на това предлагам – точката да бъде 
отложена.  
 

Христо АТАНАНСОВ 
Момент само. Г-н Златев. Г-н Байчев после следва. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Много добро предложение. Този път ще Ви подкрепя, „Демократична 

България“. Г-н Иванов, в момента от тази трибуна не мога да разбера, кой 
лъже? Говоря за лъжа. Колегите бяха на комисия по „Благоустройство и 
комунални дейности“. Вие или службата „Инженерна инфраструктура“. 
Обявявам защо. Г-н Тихов каза така. Г-н Тимов, извинявам се, каза така. 
„Габровски“ е единствения, който ние имаме рамково споразумение и той 
ще изпълни поръчката. Второто нещо. Тук в момента казахте, че няма такова 
нещо. Второто нещо, той заяви, че сумата, която ще се гласува няма да се 
променя, защото в интернет ли къде беше са ни запазили лампи, които са на 
ефективно осветление. Вие тук казвате, че сумата ще се променя. Втора 
лъжа. Трета лъжа, г-жо Гърдева, казвам така, парите когато не ги гласувахме 
беше махнато само половината скеле. Половината скеле беше махнато и не 
се знаеше дали ще може да се изпълни проекта за осветлението за монтажа 
на лампите през съществуващото скеле, което имахме тогава. Поради тази 
причина отложихме, защото видяхме, че не можем на половина да се 
използва и ще се използват алпинисти или вишка. Отделно другото нещо, 
което е, в момента аз не виждам чак толкова да е скъпа услугата, при 
положение е, че една вишка струва 350 лв. на ден и 16 метра, тъй като цялото 
осветление едва ли е по куполите на самия храм, ще видим проекта. Аз съм 
и нашата група е съгласна с това да се отложи точката. Благодаря. 



 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев и към всички колеги искам да се обърна, моля Ви за 

определенията. Че не отговарят на точност не отговаря, но моля Ви. 
 

От залата 
/н.р./ 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не, има процедура. Има процедура. След процедурата ще Ви дам 

думата. Имаше направена процедура, колеги. Ако искате да спазваме 
Правилника, спазваме. Ако го искате, изказвайте се. Добре. Заповядайте за 
да не кажете после, че по някакъв начин… 
 

Марица ГЪРДЕВА 
Имаше процедура и Вие дадохте думата на г-н Златев. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не. Г-н Златев, г-жо Гърдева, си поиска думата преди процедурата.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Чудесно, само че той спомена моето име и аз имам право реплика.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Заповядайте.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Колега, искам да Ви кажа, че тогава отложихме точката не за друго, а 

защото колега от една група, който вече не е в Общински съвет, но групата 
му е тук, каза че лампите са много скъпи. Много добре си спомням защо 
отложихме точката. Не заради скелето, само това искам да уточня.  
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Г-н Байчев. После г-н Иванов ще Ви дам и на Вас думата, 

защото излязохме от рамките на Правилника. 
 

Мартин БАЙЧЕВ 
Г-н председателстващ, уважаеми колеги, да точката е изключително 

важна, но отлагането в момента със сигурност ще доведе до по-висока цена. 
Знаете какво се случва в момента с материалите, въобще с доставките. Което 
не е достатъчна причина да гласуваме сега, но отлагането на тази точка със 
сигурност ще доведе до това. Аз за да взема аргументираното си решение, 
какво ще гласувам днес, искам да задам един въпрос и да помислите върху 



него. Доколкото разбрах предния път от г-н Иванов, във времето назад ние 
сме заплащали електроенергията на храма, което означава, че към момента 
при осветлението, което евентуално ще оставим и няма да подменим, 
предвид, че Община Варна е на свободния пазар и в момента 
електроенергията в пиковите часове минава 1 170, да не казвам числа, които 
са шест, седем пъти повече. Погледнато чисто икономически, ние ако не го 
направим този разход сега, както не го направихме предния път, през това 
време губим едни много сериозни средства, защото лампите са монтирани, 
ако не се лъжа преди 30 г. и са с едни такива пури, които са супер 
неенергийно ефективни и в същото време при увеличаващите се цени, не 
знам дали трябва да я отложим точката или да я дебатираме още малко и да 
вземем по-аргументирано решение. Искам само да отговорите дали е така. 
Дали ангажимента за ток досега е бил на Община Варна? 
 

Христо АТАНАНСОВ 
Заповядайте г-н Иванов. 

 
Христо ИВАНОВ 
При предното разглеждане на точката, тогава даже бяхме направили 

определени разчети във връзка с енергоефективността на новите 
осветители, по какъв начин всъщност в момента харчи и  колко киловата ще 
бъде променено. Включая и беше направена сметка на цените тогава, 
септември месец беше, когато коментирахме въпроса, че в рамките на 
години ще бъде възвърната инвестицията само от електроенергията. 
Електроенергията се заплаща от Община Варна - електромера и партидата е 
на Община Варна на ефектното осветление на Катедралния храм. Относно 
разговорите, които са водени на комисията, сега бих защитил колегите. 
Това, което е направено като проект без да се заплаща от никой, на 
доброволни начала, от фирмата на г-н Габровски от проектанти на фирмата. 
Сега знаете, че проектирането на ефектно осветление на една сграда и още 
повече проект за ремонт на съществуващо осветление, нали, няма чак 
толкова проектанти, които са с такава специалност. Поради тази причина 
всъщност ние, когато започнахме да коментираме темата, бяхме помолили 
г-н Габровски с неговия проектантски екип да осъществи проектантската 
задача. Неговите проектанти поеха задачата и представиха всъщност 
проекта, който е в част схеми плюс визуализации. Това е направено 
безвъзмездно от този екип. Към датата, на която всъщност е воден разговора 
вече беше приключил всъщност договора на рамковото споразумение и бяха 
избрани отново фирми изпълнители за годишното ефектно осветление на гр. 
Варна, която в момента процедура се обжалва. Така че не виждам, че има 
някакво разминаване в информацията, която е дадена. Тази сума, за която в 
момента се говори това е максималната сума, която при решение на 
Общински съвет ще бъде изразходвана за ремонта на осветлението. 



Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Г-н Капитанов последно. 

 
От залата 
/н.р/ 

  
Христо АТАНАСОВ 
Репликата. Другото е лично обяснение. Репликата е точно това, което 

прави. Другото, което беше направено от колегата Гърдева беше лично 
обяснение, защото беше спомената. Да. Благодаря ви. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря. Г-н Байчев, аз разбирам логиката на това, че в последния 

момент ние рискуваме да платим повече отколкото трябва. Обаче искам да 
Ви обърна внимание на един факт, всъщност поредица от факти. Днес, кое 
заседание на нашия Общинския съвет е Двадесет и четвърто ли беше? Не 
съм сигурен. От които осемнадесет са извънредни. Тоест ние сме в ситуация 
на постоянна, перманентна, непрестанна извънредност на работа на този 
Общински съвет, която е провокирана от първо- общинската администрация 
и начина по които тя предоставя документация в последния момент и също 
така е провокирана от това, че ние не ги притискаме да си вършат работата, 
както трябва. Тоест ако погледнем от тази гледана точка – да, ние на теория 
можем да загубим някакви пари заради този казус, но в по-лош план ние 
губим страшно много, заради това, че винаги сме в последния момент и 
вземаме такива извънредни решения. Тази практика категорично трябва да 
спре и се обръщам отново към всички Вас. Имаше предложение, два пъти 
съм го внасял, за ритмичност на сесиите на Общински съвет, които за 
съжаление мнозинството отказва. Въпреки, че съм убеден, че сто процента 
от Вас знаят, че това добре за всички нас. Отказвате, сега разбирам 
политически решения трябва да са. Така или иначе в този казус, много 
интересно между другото се получи преди малко, г-н Иванов, искам да 
поздравя. Вие току що ни описахте една процедура – състезание с един кон. 
Не знам дали разбрахте? Тоест Вие ни описвате, че някой там си е направил 
проекта. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Г-н Капитанов, не влизайте в …..  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Аз го поздравявам. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Моля Ви се. 



 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. И така съм станал, към процедурното предложение, ако е 

удобно бих желал да добавя за следващия път, когато евентуално бихме го 
разглеждали – да имаме поне три оферти, освен тази на г-н Габровски и още 
поне две, с които да сравним дали сме получили най-добрата за момента. 
Благодаря. 
 

Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Колеги…. 

 
От залата 
/н.р/. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Заповядайте, обаче от тук нататък повече няма да давам 

думата. 
 

Мартин БАЙЧЕВ 
Аз не знам, защо колегата към мен се обърна в случая за 

извънредността, но без значение ние получаваме информация дали е спешно 
заседанието или не е извънредно няколко дни преди това. Така или иначе, 
който иска може да се запознае. По думите на г-н Евтимов, който преди 
малко ми каза, че е около 700 хил. лева електроенергията, която е заплащала 
Община Варна в преден период, към септември месец е тази информация 
доколкото знам, може да я умножите по около четири и ще прецените, дали 
си заслужава да  говорим за сума от рода на 300-400 хиляди лева.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов имате думата. 

 
Христо АТАНАСОВА 
Тъй като станах и не можах да кажа това, което исках да кажа. Ще си 

позволя малко преди процедурата да си кажа и аз моето становище. Не знам 
от къде ги вземате тези цифри. Тъй като няма как във времето назад да 
видим какви са били разходите. Това са 30 г., в които официално ние 
наистина нямаме такова споразумение. Без да коментирам повече случая 
искам само да напомня две неща. В споразумението, което е част от 
предложението има два аспекта, които искам да им обърна внимание. Първо 
проектът не е представен и второ срок задължително трябва да има на това 
споразумение. Благодаря Ви.   

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, доколкото разбирам предложението за отлагане първо на 

колегата Ангелова. Нали така колега? Ако няма други мнения и 
съображения, тъй като не виждам, по процедурата за отлагане - режим на  
гласуваме. Имали колеги, които не са успели да гласуват? 
 

От залата 
/н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, освен да оспорите гласуване. Това е варианта.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. По искане на колегата Бояджийски повторно гласуване по 

процедурата за отлагане. Повтарям.  
 

От залата 
/н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Иначе няма как да Ви отбележа вота, иначе ще ме питате, защо в 

системата пише така, а в протокол иначе. Има ли колеги, които не са успели 
да гласуват? Не виждам. 
 

Резултати от проведеното гласуване: за – 24; против – 12; 
въздържали се – 5; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
От тук нататък рискът по отношение на… Отрицателен вот на 

колегата Мартин Байчев. Моля. Има разбира се по всеки един отрицателен 
вот. Колега Байчев. Дал съм думата.  
 

Мартин БАЙЧЕВ 
Вземам думата да кажа, че това нещо го отлагаме за втори път. За 

трети ли е? Добре. Значи теза трети, щом ме поправя колегата. Искам да 
кажем, какво всъщност искаме от администрацията да ни информира, за да 
може да вземем следващия път това решение, защото за тези изгубени 
средства, които ще заплатим по-скъпо със сигурност, което е безспорно за 
всеки, някой трябва да носи отговорност. Така че нека да нагърбим 



администрацията с въпросите, които нас ни касаят и да вземем това 
решение, защото го отлагаме за пореден път. Или сме „за“ или сме „против“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не разбрах, колега, мотивите какви са, но ще се запозная с 

протокола, тъй като не бях в залата, но съм категорично на същото мнение, 
че отговорността за плащане на над 100 хил. лева следващия път ще бъде 
изцяло и само на нас Общински съвет – Варна. Тези 100 хил. лева, които 
следващия път ще се наложи да ги дадем ще бъдат изцяло само наша 
отговорност. Имаше възможност в комисии да се поставят въпроси. Бяха 
поставени. Отговори се на въпросите. Предоставено е споразумението. 
Имаше едно предложение от колегата Атанасов, което можеше да го 
добавим по отношение на срока, както предложи. Това нямаше пречка да се 
направи, колеги. Сега в момента отговорността ще бъде наша. Тази 100 хил. 
лева следващия път ще бъдат изцяло и само наша отговорност. Тогава 
сигурно колегите тогава ще гласуват „Против“ или „Въздържал се“ ще 
кажат – съвета похарчи още 100 хиляди. Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателен вот на Йордан Павлов. 

 
Йордан ПАВЛОВ 
С това решение на мен не ми е ясно само, ще има ли осветление 

Катедралата следващия месец? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
На този етап няма да има и ще продължи да се плаща по-скъпия ток. 

Да, колега Ангелова. 
 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
По отношение на такива въпроси.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отношение няма, реплика има. 

 
Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Добре реплика, извинявайте. Към Вашето изказване реплика. Не е 

вярно, че на комисия не сме задали въпроси. Само че на тези въпроси беше 
отговорено по различен начин по какъвто беше днес отговорено. Ние 
питахме, защо офертата е една? Защото има рамково споразумение с 
„Габровски“. Защо цената е такава? Такава е и „Габровски“ поема 
ангажимент да остане такава в бъдеще време дори и след монтиране на 
скелето. Днес заместник-кмета Иванов обясни, че на практика рамково 



споразумение няма. То отдавна е изтекло, обаче офертата отново е една.      
Г-н Иванов каза…. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е отдавна. Март месец. Сега този месец само да кажа. Офертата, 

която заместник-кмета каза, бе валидна в случай, че досега вземем решение. 
Няма как някой да запазва на стари цени и неограничено във времето 
определен брой артикули, някакви стоки, осветителни тела и там каквото е 
необходимо, не мога да ги изброя в момента неопределено във времето и да 
си чака съветът, колко сесии ще проведе да вземе някакво решение.  
 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Вие сам сте юрист и знаете, че към момента, в който вземаме решение 

трябва да има действащо рамково споразумение. 
 

От залата 
/н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Иванов. 

 
Христо ИВАНОВ 
Офертата, която е представена към предложението е от дата 

02.12.2021 г. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Когато сме гледали за първи път темата. 

 
Христо ИВАНОВ 
Това не е за първи път. Това е второто предложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За пореден. Извинявам се.  

 
Христо ИВАНОВ 
За пореден и тука в офертата пише, че валидност на ценовото 

предложение е 60 дни. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпреки това срокът на валидност на офертата е продължена още с 

два месеца, нали? 
 
 



От залата 
/н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Точно така. Било е действащо.  

 
Христо ИВАНОВ 
Това е офертата, която е правена. Пак казвам, че рамковото 

споразумение беше валидно до някаква дата март месец. До преди няколко 
дни. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
До преди няколко дни, но офертата към настоящия момент все още е 

валидна. Това е важно. При тези стойности ще се прави ремонта и монтажа 
на осветлението. Така г-н Почеканов първо.  
 

Христо ИВАНОВ 
Да направим следващата стъпка като разсъждение. Ако има решение 

на Общинския съвет, че гласува да се изпълни този ремонт в размер на 
сумата до … 
 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 
Петстотин и няколко хиляди.   

 
Христо ИВАНОВ 
До съответната сума, която е. Това означава, че всъщност ние ще го 

заложим в бюджета и ще търсим вариант, по който да бъде възложено. Като 
най-вероятно при положение, че процедурата която е в момента по рамково 
споразумение се жали, ще бъде на „открита процедура“ по смисъла на 
Закона за обществените поръчки извън рамковото споразумение. Ако се 
оттегли жалбата или по някакъв начин бързо се прекрати историята, ще бъде 
направен вътрешно - конкурентен избор от тези шест фирми ли колко бяха 
в рамковото споразумение за улично ефектно осветление, които да 
предоставят оферти за изпълнение на тази обект. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Почеканов. Да, при спазване изискванията на Закона за 

обществените поръчки. 
 

Христо ИВАНОВ 
Да, при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки, 

като тази сума, която се вземе като решение от Общински съвет, няма как 
да бъде надхвърлена.  



ТОДОР БАЛАБАНОВ 
Да. Г-н Почеканов. 

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Ще се изкажа не като юрист, като 

гражданин на Варна. Видно е и в комисията, която текоха дебатите, и днес, 
които се изговаря, има аргументи и от двете страни. Значи аргументите на 
колегите от „Да България“ според мен са сериозни наистина, но нека да 
погледнем по друг начин на въпроса. Добре, даже да има някакви 
несъответствия, даже някой да не си е свършил много добре работата, даже 
да е толкова влюбен в „Габровски“, че му е предложил точно на него, даже 
така да е, ние сме края на март месец. Идват Великденски празници. Във 
Варна освен бежанци от Украйна, ще дойдат и гости от Румъния, и от други 
държави. После влизаме май месец идва туристическия сезон започва. Може 
ли символа на Варна, Катедралата, да стои с едно скеле и да не е осветено? 
Ами извинявайте, да, нека да преглътнем, да се съгласим, че има 
нередности. Да, окей и те да го признаят управляващите. Даже така да е, но 
в края на краищата да направим компромис в името на Варна. И да знаем, 
че сме направили компромиси и имало нередности, но сме направили 
компромис в името на Варна. Приканвам Ви, моля Ви се, да гласуваме това 
решение да прием решението да се одобри сумата. Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Здравейте отново. Понеже виждам, че нямаме принципни различия по 

въпроса, дали да се осъществи проекта, а по-скоро как да се осъществи 
проекта, ако е възможно предлагам процедурно просто да го гласуваме без 
да се посочват имена на изпълнители към момента, като задължим 
общинската администрация да направи необходимото това което и преди 
малко казах – да събере оферти от още двама души, още две компании в 
рамките примерно на две седмици, за да можем след това да пристъпим към 
изпълнението. Това възможно ли е да го направим?  

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент.      
 
Николай КАПИТАНОВ 
Момент, защото ……. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да дам думата на г-н Иванов, за да Ви даде отговор, тъй като не 

знам по ЗОП може ли да събира още оферти, ще спазим ли закона? 
 
Христо ИВАНОВ 
Значи, всичко можем да направим. Въпросът е, ще направим. Ние 

можем да пуснем на базата на тази количествена сметка пазарно проучване 
за доставка и монтаж, както си е регламентирано в Закона за обществените 
поръчки. Само обръщам внимание, че все пак това е специализирана 
техника и доставки, нали, на тези осветители. Всеки работи с определени 
производители, които имат съответните технически характеристики. Не 
знам какво ще се получи, когато го пуснем пазарното проучване. Ще го 
направим, няма проблем, публично. Нека цяла България да види какво 
правим и да кажем примерно, да се надяваме, че ще имаме предложения, 
които да можем да представим на Общинския съвет. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Т.е. да разбираме, че имаме направено задание, в което никой друг 

освен „Габровски“ не може да го изпълни, това ли казвате в момента? 
 
Христо ИВАНОВ 
Не, нямаме. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Няма смисъл да влизаме, това, което искам да обърна внимание, 

причината, понеже, г-н председател, Вие така заявихте, че по наша вина, 
заради нашето поведение ще доведе до някакви щети на общинския бюджет, 
може ли малко по-тихо? Така, искам да обърна внимание, че става въпрос за 
различна информация, поднесена на комисия и в момента на сесия, което 
стана факт преди малко. Нали? На база на различна информация ние 
взимаме различни решения. Така че в случая, ако някой трябва да бъде 
обвиняван за нещо, не е групата на „Демократична България“, нито другите, 
които ще подкрепят или подкрепиха отлагането на тази точка, а тези, които 
са си спестили информацията навреме, която са задължени по закон да 
представят. Така че вината, ако я има, не я търсете в тези, които търсим 
всичко да бъде както трябва. Благодаря.  

 
Христо ИВАНОВ 
Значи в количествено-стойностната сметка, която е представена, няма 

марки и модели, има светло-технически характеристики на кабели и 
осветители. Така че …… 

 
 



От залата 
/н.р./ 
 
Христо ИВАНОВ 
Да, от „Габровски“ е, но … от „Габровски“ е представен, защото той 

направи проекта. Въпросът е, че тези осветители всъщност нямат 
технически характеристики, които са да кажем, примерно на марка, модел и 
т.н. Има светло-технически характеристики, които…Има, нали, различни 
производители, които могат да оферират, и изпълнители също. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Христо ИВАНОВ 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може да се направи пазарно проучване. 
 
Христо ИВАНОВ 
Да, ние това, което ние ще направим, е веднага да пуснем съгласно 

Закона за обществените поръчки процедурата за пазарно проучване, пазарна 
консултация. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пазарни консултации, да, извинявам се. Така, поддържате ли си 

предложението, колега Капитанов? 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И защо правите предложение, като не става? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Според Вас. 
 
Христо ИВАНОВ 
Тези документи, които представихме допълнително, извинявам се …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То и отлагането на точката не става, защото това става обикновено с 

дневния ред. Нали? 



Христо ИВАНОВ 
А има ли някакви други желания, нещо да окомплектоваме 

преписката, тъй като нали ние представихме стария проект, новия проект, 
схема, характеристики и т.н. Някакви забележки има ли по това, което сме 
представили, нещо допълнително да подготвяме? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Явно забележките са по това кой ще бъде изпълнител. Нали, в крайна 

сметка? Аз бих предложил корекция в споразумението с избран по реда на 
ЗОП изпълнител, вместо да се записва името на фирмата, нали, ако разбира 
се, това се възприема.  

 
Христо ИВАНОВ 
Значи, тя така или иначе… възлагането на изпълнението ще бъде 

съгласно Закона за обществените поръчки. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, с избран по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител. 

Ако има притеснения по отношение на конкретната посочена фирма, но 
досега никога не е ставало въпрос, че тази фирма точно ….. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не знам до колко ще бъде валидна офертата след две, три седмици. 

Ако г-н Иванов може да каже, че офертата ще бъде валидна след две, три 
седмици …… Ами, няма как да каже, аз затова се усмихвам в момента. 
Предложение на колегата Почеканов. Г-жо Боева. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, тъй като с приемане на дневния ред ние не сме приели 

оттегляне на тази точка, считам, че процедурно бихме могли да гласуваме 
по същество, с така направените уточнения, с така направените корекции и 
уточнения.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С избран след пазарно проучване по реда на Закона за обществените 

поръчки изпълнител. Ако това…. 
 
От залата 
/н.р./ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Сумата е до …, сумата е до, до. Така, по предложението на колегата 

Почеканов, с това което допълних. Режим на гласуване. По същество, по 
предложението на колегата Почеканов, заедно с корекциите, които казах 
току-що, в текста на споразумението.  

 
808-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона 
за устройството на територията и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21004874ВН-004ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Дава съгласие да бъде извършен ремонт на ефектно осветление на 
катедрален храм „Св. успение Богородично“, град Варна, в размер до 
409 884.09 /четиристотин и девет хиляди осемстотин осемдесет и четири 
лева и девет стотинки/ с включен ДДС. Средствата да бъдат осигурени от 
местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §10 „Издръжка“. 

2. Одобрява текст на споразумение между Община Варна и „ЦЪРКВА 
ПРИ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" гр. 
ВАРНА”, относно ремонт и техническа поддръжка, след избор на 
изпълнител по Закона за обществените поръчки, на външно 
ефектно/фасадно осветление на катедрален храм „Свето Успение 
Богородично“, град Варна, и заплащане на консумирана ел. енергия от 
ефектното осветление на храма, съгласно приложение към настоящото 
решение.  

3. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
подпише Споразумение за ремонт на външно ефектно/фасадно осветление 
на катедрален храм „Свето Успение Богородично“, гр. Варна, техническа 
поддръжка и заплащане на консумирана ел. енергия от ефектното 
осветление на храма, след избор на изпълнител по Закона за обществените 
поръчки. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? С таблет. 
 
За протокола: Мария Тодорова – „за“. 
 
Други колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 0; 

въздържали се – 14; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 

 



Преминаваме към следваща точка от дневния ред – организиране на 
процедура за избор на доставчик на социални услуги от общ икономически 
интерес за реализиране на проект „Разкриване и предоставяне на 
интегрирани здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни 
форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни 
форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“. 
За което предложение имаме положително становище, както от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“, така и от ПК „Финанси и 
бюджет“. Колеги, имате думата. Режим на гласуване.  

 
809-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 23, във връзка с  чл. 17, 

ал. 1, т. 1 и т. 7 и от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги и в 
изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.090-0013-C01 за реализирането на Проект 
„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 
„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център 
за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 
територията на Община Варна“ и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да организира процедура за избор 
на доставчик на социалните услуги от общ икономически интерес за срок от 
12 месеца, по реда на Закона за обществените поръчки, както и да 
предостави на избраните доставчици на услугите следните сгради за 
периода на предоставяне на услугите: 

- „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ – с 
капацитет 15 потребители; с адрес: гр. Варна, район „Владислав 
Варненчик“, бул. „Константин Фружин“; 

- „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 
деменция и техните семейства“ – с капацитет 40 потребители; с адрес: гр. 
Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., Общински 
съвет – Варна освобождава от заплащането на такси потребителите на 
интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с 
различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства“ за срока на 
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.090-0013-C01 между Управляващ орган на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Варна за 
изпълнението на Проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните 



здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на 
деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 
деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“. 

2. Да бъдат осигурени финансови средства в общ размер на 111 692,61 
лв., в това число 15 928,24 лв. и 49 000,00 лева за обзавеждане, оборудване, 
публичност и държавни такси и 46 764,37 лв. – непреки разходи за 
допълнително финансиране от бюджета на Община Варна за реализиране на 
проект на Община Варна, по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна 
грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на 
новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020. 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 
правни и фактически действия, във връзка с изпълнение на горните 
решения. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнени на решението.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува с таблета? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, относно: даване на съгласие за създаване 

на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 
множествени увреждания“ в Община Варна, с капацитет 30 места, държавно 
делегирана дейност, считано от 01.04.2022 г. Отново положителни 
становища на двете комисии, колеги. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
810-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17,     

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 и чл. 84, 
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005967ВН/21.03.2022 
г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Създава социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с 
тежки множествени увреждания“ в Община Варна, с профил 



специализирана социална услуга, с брой потребители 30, държавно 
делегирана дейност, считано от 01.04.2022 г. 

2. Начин на организация и управление: Услугата да бъде част от 
Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. 
Йоан Златоуст“ - второстепенен разпоредител с бюджет, обединяващ 
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, с 
капацитет 40 места и Дневен център за пълнолетни лица с тежки 
множествени увреждания, с капацитет 30 места, с адрес на управление гр. 
Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 26. 

3. Услугата да се предоставя в два общински имота на следните 
адреси: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк. Дружба“, блок 11, ет. 1, съгласно 
АЧОС № 10227 от 28.08.2019 г. и в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк. 
Дружба“, блок 17, вх. Б, ет.1, съгласно АЧОС № 9304 от 22.11.2016 г. и АКТ 
№ 1 за поправка от 16.07.2019 г. /Заместваща грижа/. 

4. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват 
дейността по предоставяне на специализираната социалната услуга са 
съобразени с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общността - 15.5 лица, 
в това число:  Ръководител – 1 бр.; Главен счетоводител – 0.5 бр.; Социален 
работник – 1.5 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; 
Рехабилитатори – 2 бр.; Трудотерапевт – 1 бр.; Арт-терапевт – 1 бр.; 
Санитари - 4 бр.; Шофьор – 1 бр.; Хигиенист – 1бр. Касиер – домакин - 0.5 
бр. 

На основание чл. 60, ал.1 от Административно – процесуален кодекс, 
Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решенията 
с оглед защитата на важни обществени интереси, своевременна организация 
на управлението и осигуряване на непрекъснато предоставяне на социални 
услуги на лица в невъзможност за самообслужване.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, колеги, даване на съгласие за разкриване 

на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания 
„Св. Йоан Златоуст“. Отново две положителни становища на двете ресорни 
комисии. Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.  

 



811-2. 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 и чл. 25, 
ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22005965ВН/21.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Разкрива Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни 
лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, със статут на второстепенен 
разпоредител с бюджет, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Евлоги 
Георгиев“ № 26, обединяващ следните социални услуги, считано от 
01.04.2022 г.:  

- Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, 
с капацитет 40 места с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 26, 
персонал 17 щатни бройки, държавно делегирана дейност, със стандарт за 
издръжка на 1 лице, съгласно Решение на Министерски съвет за приемане 
на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойности показатели през 2022 г. – 12 377 лв. 

- Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 
увреждания, с капацитет 30 места с адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк. 
Дружба“, блок 11, ет.1 и блок 17, вх. Б, ет.1 /Заместваща грижа/, персонал 
15.5 щатни бройки, държавно делегирана дейност, със стандарт за издръжка 
на 1 лице, съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на 
стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и 
стойности показатели през 2022 г. – 14 385 лв. 

2. Комплексът да бъде с БУЛСТАТ на Дневен център за деца и 
младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ като се извърши преобразуване 
чрез вливане на Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 
увреждания към него и се приема наименованието Комплекс за социални 
услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, с адрес 
на управление гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 26, със статут на 
второстепенен разпоредител с бюджет.  

3. Числеността на персонала е съобразена с Методиката за определяне 
на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните 
услуги в общността, съгласно приложение към настоящото решение. 

4. Към списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към 
Община Варна, утвърден със заповед на Кмета, да бъде включен Комплекс 
за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан 
Златоуст“. 

5. Комплексът за социални услуги за деца и пълнолетни лица с 
увреждания „Св. Йоан Златоуст“ се ръководи от директор, който е 
работодател на персонала на двете услуги. 

6. На основание чл.123 от Кодекс на труда прехвърля персонала на 
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ към 



Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. 
Йоан Златоуст“ . 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията 
с оглед защитата на важни обществени интереси, своевременна организация 
на управлението и осигуряване на непрекъснато предоставяне на социални 
услуги на лица в невъзможност за самообслужване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува?  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение – даване на съгласие и упълномощаване на 

кмета на община Варна да издаде Запис на заповед за проект „Изпълнение 
на стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 
инициативна рибарска група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ 
по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Положително 
становище на ПК „Финанси и бюджет“. Имате думата. Режим на гласуване. 

 
812-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов, Председател на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, 
район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ с рег. № 
ОС21000518ВН/11.11.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава Кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 170 147.96 лв. (сто и седемдесет 
хиляди сто четиридесет и седем лева и деветдесет шест стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане за 2022 г. на 
„Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 
Аспарухово - Белослав – Аксаково“ по Административен договор № 
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от 
общностите местно развитие и Споразумение за управление на стратегия за 
Водено от общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. 
сключени между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, 
район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура 



BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите 
местно развитие", Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., 
съгласно приложение към настоящото 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 - във връзка с кратките срокове за усвояване на 
средствата по проекта, а именно: съгласно т. 8 от Приложение № 9 към 
подписания Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. 
следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за следващата 
календарна година, в срок най-късно до 20.12.2021 г. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, колеги, относно: даване на съгласие за 

продължаване през 2022 г. на действието на Споразумение между Агенция 
пътна инфраструктура и Община Варна за съвместно поддържане на 
участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна, 
освободени от заплащане на винетна такса. Положително становище на ПК 
„Финанси и бюджет“. Заявка за изказване от колегата Мартин Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Получихме ли информация от Агенция пътна инфраструктура? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да видя г-н Христо Иванов. Ангажирам се да проверя на обяд в 

почивката дали има отговор. Да, тъй като в момента г-н Иванов не го виждам 
в залата. Режим на гласуване, няма други заявки.  

 
813-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22005690ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 337 830 лв. 
/триста тридесет и седем хиляди осемстотин и тридесет лева/ с включен 
ДДС за 2022 година, съгласно приложена справка на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ за поддръжка на освободените от винетна такса 
републикански пътища на територията на Община Варна.  
           Средствата в размер на 337 830 лв. с включен ДДС да бъдат осигурени 
от бюджета на Община Варна. 



Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна да подпише 
споразумението между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, относно: даване на съгласие за 

продължаване на изпълнението на програма „Психосоциална подкрепа на 
лица, зависими от психоактивни вещества“ за 2022 г. Става въпрос за 
метадоновата програма, колеги. Имате думата за мнения и съображения. 
Режим на гласуване.  

 
814-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 106 от Закона за лечебните 
заведения и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021623ВН-007ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши:  

 1. С цел недопускане прекъсването на процеса, увеличаващ 
положителния ефект от терапията на пациенти зависими от психоактивни 
вещества, Общински съвет – Варна дава съгласие да продължи 
изпълнението на програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества“ и одобрява програма „Психосоциална подкрепа 
на лица, зависими от психоактивни вещества“ за 2022 г. в размер до 
75 000 лева, съгласно приложение.  

 2. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, 
одобрените средства по горното решение да бъдат включени в бюджета на 
Община Варна за 2022 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда.  

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение – изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Имате думата, 
колеги. Положително становище на ПК „Финанси и бюджет“ също. Такси, 
местни такси. Да, сменяме двете дирекции, едната „УСКОР“ в „Екология“. 
Режим на гласуване. 



815-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните 
данъци и такси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21024753ВН/29.11.2021 г., Общински съвет – Варна приема изменения 
и допълнения в чл. 19, ал. 7 на Наредба на Общински съвет – Варна за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна, както следва: 

Думите „Дирекция „Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред“ се заменят с дирекция „Екология и опазване на околната 
среда“, а думите сектор „Екологичен контрол“ към дирекция „Управление 
на сигурността и контрол на обществения ред“ се заменят с „Отдел 
„Контрол и опазване на чистотата на обществените територии“ към 
дирекция „Екология и опазване на околната среда“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, колеги, относно вземане на решение за 

отпускане на финансови средства за закупуване на знамена за училищата, 
находящи се на територията на Община Варна. Сега тук, колеги, само едно 
уточнение да направя. Като проведохме разговор с администрацията, те 
изразиха готовност, че ще осигурят средствата, въпреки това, от самите 
училища ръководствата ще си осигурят средствата, имам предвид. Те ни 
уведомиха. Предлагам, в този ред на мисли, да го вземем, в случай че не 
бъдат осигурени, общината да отпусне, ако те имат такова желание. Така. 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Петков. Те са с делегирани бюджети, 
да, да. Имат преходни остатъци и от тях биха могли да…., заповядайте, г-н 
Петков.  

 
Петко ПЕТКОВ 
Съвсем накратко. В училището, което представлявам, още 2000 г. във 

всяка класна стая имаше знамена, имаше българските национални символи, 
продължава да ги има. Всяка година си ги подновяваме, направили сме си 
сметката тази година да закупим. Както виждате, разходът по 
предложението не е никак голям и смея да твърдя, че в почти половината, 
просто направих проучване сред колегите, почти половината от варненските 
училища така или иначе го правят.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Потвърждавате тезата, че училищата всъщност биха могли 

със собствени средства да се справят с въпроса. Колега Георгиев, 



заповядайте. Въпреки това ще го подложим под условие на гласуване, както 
Ви предложих, колеги. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Приветствам това, което е във Вашето училище, нека го направим във 

всички училища. Както сам казахте, в половината училища във Варна няма 
такива знамена. Това, това е факт, нека да го гласуваме като решение, за нас 
няма значение от чий бюджет ще се осигурят знамената, за нас е важно да 
има знамена. Това е, което е същественото. Благодаря предварително на 
всички, които ще защитят един от най-важните символи на България.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Така. Няма други заявки. Колега Атанасов, не Ви видях. 

Извинявам се. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тъй като училищата 

нали като второстепенни разпоредители с бюджетни средства, делегирани, 
ако те имат, както колегата каза, окей могат да го направят. Но според мен 
в решението наистина нека да осигурим тази сума за всички училища, като 
… 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, аз казвам под условие от бюджета или от техните… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, ние да си го гласуваме, като от училищата просто само да бъдат 

предоставени бройките, нека да е от бюджета на Община Варна, да си го 
гласуваме. Само бройките да бъдат уточнени от самите училища.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те са уточнени. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ако са уточнени, значи да си го гласуваме от бюджета, а преходните 

остатъци нека си ги използват за. … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те казват, че в момента те могат да го направят въз основа на нашето 

решение, имат финансовата възможност.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Те нека да ги използват за други неща, купете други неща. Това нека 

да го гласуваме от бюджета на Община Варна.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Само в едно допълнение да Ви кажа, че така или иначе ежегодно имат 

сериозен остатък от държавно делегиран преходен остатък от държавно 
делегираната дейност, откъдето биха могли да си ползват средствата от този 
преходен остатък.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Всички училища ли са това? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
При всички. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Доколкото разбрах, не е за всички. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, заповядайте да дообясните. Аз съм говорил и с 

администрацията междувременно и те ме увериха в това нещо. Затова казах, 
под условие – който не може да си набави от преходен остатък, да му бъдат 
осигурени от общинския бюджет. Да. 

 
Петко ПЕТКОВ 
Действително училищата са второстепенни разпоредители с 

бюджетни средства. Искам да подчертая, че последните две години 
преходните остатъци над 95 %, всъщност повече, даже и повече, са от 
целевите средства, каквито са примерно за хранене, каквито са за стипендии, 
те не могат да се пипат. Затова отстрани доста често изглежда, че в самата 
система има огромен ресурс. Не е така. Просто не е така. При бюджет от 4,5 
милиона има преходен остатък от 5 000 лева нецелеви средства, нецелеви. 
Общо е над 500. Така, искам да кажа, че ако моята логика е, ако вземем 
решение, сумата не е никак голяма общо, малко над 1 350 лв. мисля, че беше, 
доколкото видях. Ако вземем решение, нека наистина подкрепям г-н 
Атанасов, това да бъде жест от Общинския съвет към училищата, за да 
положим едно начало. Оттам нататък, надали има някое училище, което 
няма да ги поддържа, защото те все пак имат нужда от подмяна периодично.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз предлагам, колеги, да чуем призива на един 

директор на българско училище и да осигурим средствата от бюджета, по 
предложение на колегата Атанасов. Така. Режим на гласуване по проекта за 
решение, който Ви е изпратен на всички, тогава, без промяна.  

 



816-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат  отпуснати финансови средства в размер до 16 200 лв. за 
закупуване на знамена за училищата, находящи се на територията на 
Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 
г. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой да не е успял да гласува, колеги? 
 
За протокола: Генадий Атанасов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение за решение, относно вземане на решение за 

подпомагане на ресторантьорския и туристическия бранш във връзка с 
ограниченията за ползване на зелен сертификат. Решението на ПК „Финанси 
и бюджет“, колеги, което също Ви е изпратено, е да бъдат освободени от 
заплащане на такса за тротоарно право за месеците януари, февруари и март, 
като в случай че тези такси са платени, същите да бъдат прихващани от 
последващи периоди. Имате думата. Няма заявки за изказване. Режим на 
гласуване.  

 

817-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, във връзка с постъпило отворено писмо от Сдружението на 
заведенията в България рег.№ ОС21000517ВН/11.11.2021 г., Общински 
съвет – Варна освобождава изцяло физическите и юридическите лица в 
ресторантьорския и развлекателен бранш от заплащане на такси за обектите 
по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси за периода 01.01.2022 г. до 
31.03.2022 г.  

На физическите и юридическите лица, които са заплатили местните 
такси за този период, сумата ще бъде приспадната от следващите плащания. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към последното предложение на ПК „Финанси и 

бюджет“ - вземане на решение за отчисления по Закона за управление на 
отпадъците за 2020 г., 2021 г., 2022 г., и за изпълнение на ангажиментите на 
Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 г. Имате 
думата за мнения и съображения. Няма заявки за изказване. Режим на 
гласуване. Тука следва единствено да се смени, както говорихме на комисия, 
номера на …, променен е, да от кадастралната карта.  

 
818-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 60 от Закона за управление 
на отпадъците, §58, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно – 
осигурителния процесуален кодекс и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22005599ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – Варна взема 
решение възстановените средства от Регионалната инспекция по околната 
среда и водите - Варна за месечни обезпечения и отчисления по реда на чл. 
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 
внесени от Община Варна за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 
г., в размер на 1 084 411 лв., да се разходват за покриване на дължимите 
обезпечения в размер на 1 129 593 лв., съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договор 
№1 15/07.03.2014 г., сключен между Община Варна и Община Аксаково, за 
дейностите по рекултивация на „Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207 
(12406.39.207 по КККР на с. Въглен, общ. Аксаково)“, като общият размер 
на дължимите средства от Община Варна за тези дейности е 1 801 579 лв. 

818-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, §8 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за корпоративното подоходно облагане, който изменя §60, ал. 1, ал. 2 и ал. 
3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005599ВН/16.03.2022 
г., Общински съвет – Варна взема решение дължимите от Община Варна 
средства за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 
64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците  за 2021 г. в размер на 
315 546 лв. да се използват за дейности по рекултивация на „Депо за 
неопасни отпадъци в ПИ №000207(12406.39.207 по КККР на с. Въглен, общ 
.Аксаково)“, като 45 182 лв. от тях са за окончателното покриване на 
дължимите средства от Община Варна, съгласно чл. 3, ал.1 , б. „б“ от 
Договор № 115/07.03.2014 г., сключен между Община Варна и Община 
Аксаково.  



818-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, § 8 от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за корпоративното подоходно облагане, който изменя § 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 
3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005599ВН/16.03.2022 
г., Общински съвет – Варна взема решение дължимите средства за месечни 
обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от 
Закона за управление на отпадъците да се използват за пълно покриване на 
разходите на Община Варна за дейностите по рекултивация на „Депо за 
неопасни отпадъци в ПИ №000207(12406.39.207 по КККР на с. Въглен, общ. 
Аксаково)“ и за дейности по предварително третиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци, в т.ч. рециклиране в инсталацията за механично – 
биологично третиране с. Езерово. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой колега да не е успял да гласува. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте нещо по темата с комисия „Финанси и 

бюджет“, след което ще дам думата на г-жа Боева. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, използвам само, че сме 

още във „Финанси и бюджет“ и този път ще се обърна и към г-н Пейчев. На 
кмета г-н Портних, му зададох един въпрос, но може би той не можа да се 
сети да отговори, ставаше въпрос за ателиетата и приравняванията им към 
жилища. Моля да се обърне внимание, защото сега трябва да се заложи това 
нещо. Това е призив и към Вас. Благодаря Ви. Това беше, благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-жо Боева, имате думата. Преминаваме към трета точка:  

предложения за решения от ПК “Собственост и стопанство”. 
 

  



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

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, в 
полза на Националната комисия за борба с трафик на хора, за нуждите на 
Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора. 

(2) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, в 
полза на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“. 

 (3) – одобряване на застраховател на имуществото на „Обреди“ 
ЕООД. 

(4) – одобряване на застраховател на имуществото на „ДКЦ – 4 Варна“ 
ЕООД. 

(5) – даване на съгласие на Ликвидатора на „Порт Палас“ ЕАД  /в 
ликвидация/ за извършване на действия по ликвидацията на дружеството и 
заличаването му от Търговския регистър. 

(6) – даване на съгласие на Ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/ за предоставяне на  ДМА на ОП „Управление на проекти и 
озеленяване“  и бракуване на ДМА.  

(7) – 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: 

7.1. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
7.2. „Обреди” ЕООД. 
7.3. „Градски транспорт” ЕАД. 
 

Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“ 
     

Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, представители на администрацията, гости, 

преминаваме към проектите за решения на ПК “Собственост и стопанство”. 
Първа точка, относно: учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
недвижим имот в гр. Варна, жк „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, в 
полза на Националната комисия за борба с трафик на хора, за нуждите на 
Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, на което ПК 
“Собственост и стопанство” даде положително становище. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Квалифицирано 

мнозинство. Предлагам да подкрепим Националната комисия за борба с 
трафик на хора. Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

819-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД18017176ВН-004ВН/16.12.2021 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.: допълва  Раздел  
XIV „Недвижими  имоти  и  вещи - общинска собственост, за които в 
Община Варна ще се проведе  процедура  по учредяване право на ползване 
по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество – публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение 
на Общински съвет – Варна за лица определени по закон“, с недвижим имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, 
бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, предмет на АОС № 4407/06.06.2007 г. 

819-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД18017176ВН-
004ВН/16.12.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване на НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА 
БОРБА С ТРАФИК НА ХОРА, ЕИК 17507536, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 А, за нуждите 
на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, имот - 
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 10135.3511.26.9.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.двадесет и шест.девет.четири), с площ 
110,26 (сто и десет цяло и двадесет и шест стотни) кв. м, с административен 
адрес: гр. Варна, жк „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, предмет на АОС 
№ 4407/06.06.2007 г. за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, са за сметка на ползвателя. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колега, който да не е успял да гласува? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка две, относно: учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху имот – частна общинска собственост, в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, 
в полза на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“, на 
което ПК “Собственост и стопанство” даде положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, отново е необходимо квалифицирано 

мнозинство, за да получи подкрепа сдружението. Режим на гласуване. 
Някой колега, който да не е успял да гласува? 

 
820-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № Д19001163ВН-
006ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна предоставя на „Сдружение 
за подкрепа на лица с умствени затруднения“, ЕИК 124134553, вписано 
в регистъра на сдруженията с нестопанска цел под № 34, том 6, стр. 141 по 
д.н. № 1523/1994 г., с адрес на управление: гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67 за 
безвъзмездно ползване, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“, бл. 67, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.2562.182.6.128 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и две.сто осемдесет и две.шест.сто двадесет и 
осем), със застроена площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.м, състояща се от 
коридор, гардероб, 2 (два) броя зали, кухненски офис, канцелария, 2 (два) 
броя сервизни помещения и 2 (два) броя складове, с обща застроена площ 



155 кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 8971/22.04.2016 г., за 
срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от Сдружението, за 
негова сметка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно ползване 
на гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка три, относно: одобряване на застраховател на имуществото на 

„Обреди“ ЕООД, на което ПК “Собственост и стопанство” даде 
положително становище, като условие беше да се изискат заданията, което 
беше направено междувременно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  
 
821-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 Г, 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 Елица Ботева – 
управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № ОС22000133ВН/16.02.2022 г., 
Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател 
– Застрахователно акционерно дружество „Армеец“, и дава съгласие за 
сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 
дружеството. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които да не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

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



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Четвърта точка, относно: одобряване на застраховател на 

имуществото на „ДКЦ – 4 Варна“ ЕООД, на което ПК “Собственост и 
стопанство” даде положително становище, също с изискване да бъдат 
представени задания, което беше извършено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на 

гласуване.  
 

822-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17 Г, 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 д-р Соня Цекова  – 
Управител на „ДКЦ - 4 Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000206ВН/08.03.2022 
г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството 
застраховател – Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка 
на сградата и имуществото на дружеството. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които да не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Пета точка, относно: даване на съгласие на ликвидатора на „Порт 

Палас“ ЕАД /в ликвидация/ за извършване на действия по ликвидацията на 
дружеството и заличаването му в Търговския регистър, на което ПК 
“Собственост и стопанство” даде положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения колеги? Режим на гласуване.  
 



823-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 271 и чл. 272, ал. 4 от 
Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка със свое решение № 407-10/8/29.09.2020 
г. и писмо рег. № ОС22000048ВН/19.01.2022 г. от Момчил Йондров – 
ликвидатор на „Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, Общински съвет – Варна, 
в качеството си на упражняващ правата на Община Варна, като едноличен 
собственик на капитала на „Централен универсален магазин“ ЕАД, ЕИК 
148046765 – едноличен собственик на капитала на „Порт палас“ ЕАД, реши: 

1. Дава съгласие за разпределяне в ликвидационен дял на „Централен 
универсален магазин“ ЕАД на следните недвижими имоти, включени в 
капитала на „Порт палас“ ЕАД, а именно: недвижими имоти, находящи се в 
триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 108,21 (сто и осем цяло 
двадесет и една стотни) кв. м, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Архимандрит Филарет“ № 7, построена върху дворно място, 
представляващо парцел І, кв. 39 по плана на 8-ми подрайон на гр. Варна, 
както следва: 

1.1. Първи жилищен етаж, състоящ се от три стаи, складови и сервизни 
помещения, с площ от 108, 21 (сто и осем цяло двадесет и една стотни) кв. 
м; 

1.2. Втори жилищен етаж, състоящ се от четири стаи, складови и 
сервизни помещения, с площ от 122,21 (сто двадесет и две цяло двадесет и 
една стотни) кв.м, 

заедно с 4 /четири/ броя избени помещения и 4 /четири/ броя тавански 
помещения, както и 64,54% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху дворното място, при граници на сградата: от юг: 
ул. „Архимандрит Филарет“, от изток – сграда; от север – Търговски дом; от 
запад – двор. 

2. Дава съгласие да бъдат отписани от баланса на „Порт палас“ ЕАД 
като несъбираеми вземания в размер на 1 260 380 (един милион двеста и 
шестдесет хиляди триста и осемдесет) лева към датата на приемане на 
настоящото решение, представляващи заемна цена по Договор за заем от 
31.03.2008 г. между „Порт палас“ ЕАД, като заемодател и „Централен 
универсален магазин“ ЕАД, като заемател. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава ликвидатора на 
дружеството да осъществи всички правни и фактически действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

823-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 270, ал. 1, т. 2 и чл. 273 от 
Търговския закон, във връзка със свое решение № 407-10/8/29.09.2020 г. и  
писмо рег. № ОС22000048ВН/19.01.2022 г. от Момчил Йондров – 



ликвидатор на „Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, Общински съвет – Варна, 
в качеството си на упражняващ правата на Община Варна като едноличен 
собственик на капитала на „Централен универсален магазин“ ЕАД, ЕИК 
148046765 – едноличен собственик на капитала на „Порт палас“, ЕИК 
160137129, РЕШИ: 

- Приема окончателен ликвидационен баланс на „Порт палас“ ЕАД 
към датата на приключване на ликвидацията, пояснителен доклад към 
баланса и отчет на ликвидатора. 

- Освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството Момчил 
Райчев Йондров, считано от датата на вписването му, като ликвидатор в 
Търговски регистър при Агенция по вписванията до датата на приемане на 
настоящото решение. 

Възлага и упълномощава ликвидатора на дружеството да заяви в 
Агенция по вписванията, Търговски регистър вписване на заличаването на 
„Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които да не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка шест, относно: в две подточки – в подточка едно: даване на 

съгласие на търговско дружество „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/, 
представлявано от ликвидатора Емил Димитров, за предоставяне 
безвъзмездно на ОП „Управление на проекти и озеленяване“, 
представлявано от Стоян Аргиров, на дълготрайни материални активи по 
таблица № 1 и в подточка две: разрешава на ликвидатора на търговско 
дружество „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ да проведе процедура по 
бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на „Жилфонд“ 
ЕООД /в ликвидация/.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Режим на гласуване 

на решенията.  
 

824-3. На основание чл. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 1 от 



Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с писмо 
от адв. Емил Димитров – ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. №  
РД22003076ВН-001ВН/18.02.2022 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие на търговско дружество „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 
813109281, в ликвидация, представлявано от ликвидатора адв. Емил 
Димитров за предоставянето безвъзмездно на Общинско предприятие 
„Управление на проекти и озеленяване“, с представляващ Стоян Аргиров - 
директор, на следните дълготрайни материални активи: 

 

Таблица № 1 
1. Машини и оборудване 

ном. 
по 
ред 

инв.№ А К Т И В И Мярка К-во 
Отчетна 

 
стойност 

Балансова 
стойност към 
31.12.2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 302 Винтоверт бр. 1 176,84 0,00 
2 250 Тезгях работен бр. 1 10,27 0,00 
3 306 Машина за теракот Super remo бр. 1 112,50 0,00 
4 307 Ъглошлайф Rider 125 mmq 950 w бр. 1 37,50 0,00 
5 305 Циркуляр ръчен бр. 1 425,83 0,00 
6 304 Ел. резачка бр. 1 149,99 0,00 
  Общо Машини и оборудване     912,93 0,00 
       

 
 

 2. Инструменти и предпазни средства  
1 11 Бъркалка бр. 1 3,33 0,00 
2 13 Вила бр. 1 8,50 0,00 
3 52 Електронен скенер бр. 1 110,00 0,00 
4 12 Клещи бр. 1 3,75 0,00 
5 47 Ключ за маслен филтър бр. 1 4,18 0,00 
6 32 Ключ френски бр. 1 4,92 0,00 
7 26 Комплект Боркорона бр. 1 58,31 0,00 
8 2 Куфар с инструменти бр. 1 25,00 0,00 
9 56 Къртач Bavaria бр. 1 116,66 0,00 
10 19 Лопата крива бр. 2 8,34 0,00 
11 20 Лопата права бр. 2 8,34 0,00 
12 53 Мала бр. 1 5,00 0,00 
13 25 Маламашка бр. 1 7,50 0,00 
14 36 Маска за електрожен бр. 1 4,58 0,00 
15 57 Мастар трапец бр. 1 23,46 0,00 
16 34 Машина за мазане бр. 1 12,08 0,00 
  Пренос:   403,95  
  Пренос:   403,95  

17 31 Машинка за рязане на теракот бр. 1 31,49 0,00 
18 10 Мистрия бр. 3 12,00 0,00 
19 44 Мотика бр. 2 20,00 0,00 



20 29 Мултитестер (уред за измерв.ел.ен.) бр. 1 11,29 0,00 
21 9 Нивелир алуминиев бр. 2 86,24 0,00 
22 15 Ножица арматурна бр. 2 26,68 0,00 
23 23 Ножица за ламарина бр. 1 20,42 0,00 
24 42 Ножица лозарска бр. 1 4,99 0,00 
25 46 Оберфреза бр. 1 66,66 0,00 
26 38 Отверка бр. 2 2,00 0,00 
27 27 Отверки-комплект бр. 1 20,63 0,00 
28 37 Очила предпазни бр. 1 5,63 0,00 
29 45 Пила с дръжка бр. 2 6,66 0,00 
30 28 Пистолет бояджийски бр. 1 20,83 0,00 
31 51 Пистолет за гуми бр. 1 12,46 0,00 
32 16 Пистолет за пяна бр. 1 48,20 0,00 
33 14 Пожарогасител бр. 2 145,00 0,00 
34 33 Фреза за гипскартон бр. 1 8,96 0,00 
35 3 Чук - тесла бр. 1 6,65 0,00 
36 6 Шлем заваръчен бр. 1 16,67 0,00 
37 58 Нивелир малък   1 2,92 0,00 
38 59 Пистолет за пяна   1 10,17 0,00 

   
Общо Инструменти и предпазни 

средства     990,50 0,00 

    

                      
    
 3. Стопански инвентар   

1 91 Шкаф за инструменти бр. 1 7,27 0,00 
2 107 Сантимал /кантар/ бр. 1 20,46 0,00 
  Общо Стопански инвентар   27,73 0,00 

 
IІІ. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

1 162 Гвоздеи кг 135 0,09 0,00 
2 П1 Пътен знак Г10 бр. 1 34,65 0,00 
3 П2 Пътен знак А39 бр. 1 26,25 0,00 
4 К1 Конуси Н500 бр. 4 40,00 0,00 
5 С2 Стълб за ПЗ бр. 1 35,00 0,00 

    
ОБЩО МАТЕРИАЛНИ 

ЗАПАСИ:     135,99 0,00 
 
2. Разрешава на ликвидатора на търговско дружество „Жилфонд” 

ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала 
Община Варна да проведе процедура по бракуване на дълготрайни 
материални активи, собственост на търговско дружество „Жилфонд” 
ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала 
Община Варна, както следва: 

 
 
 



Таблица № 2 

  
                          І. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ         

ном 
по 
ред 

инв.№ АКТИВИ Мя
рка 

К-
во 

Отчетна 
 стойност 

Балансова 
стойност 

към 
31.12.2021 

г. 

Причини 
за брак 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
1 1001 Компютър бр. 1 1148,05 0,00   
2 1002 Компютър бр. 1 1148,05 0,00   
3 1003 Компютър бр. 1 1318,90 0,00   
4 1006 Компютър бр. 1 1044,17 0,00   

    
Общо с/ка 204 - 

Компютърна техника     4659,17 0,00   
                
5   Лада В 50-27 КН бр. 1 4333,34 0,00   
6   Лада В 05-78 НА бр. 1 12789,17 0,00   
7   Форд Транзит В 49-06 КТ бр. 1 15000,00 0,00   

    
Общо с/ка 205 - 

Транспортни средства     32122,51 0,00   

8 119 
Охранителна система скл. 
База бр. 1 786,55 0,00   

9 139 
Охранителна с-ма (от 
Черноморец-в бар) бр. 1 1317,00 0,00   

10 140 
Охранителна с-ма (от 
Черном.-в гол.бунг.) бр. 1 655,00 0,00   

    
Общо с/ка 209 - Други 

ДМА     2758,55 0,00   
    ОБЩО ДМА:     39540,23 0,00   
        
        

ІI. АКТИВИ, ВОДЕНИ ЗАДБАЛАНСОВО 
                                         Стопански инвентар  
1 36,37 Гардероб бр. 2 17,28 0,00   
2 58 Печка с твърдо гориво бр. 1 5,00 0,00   
3 73-1 Пишеща машина Марица бр. 1 14,78 0,00   
4 89 Хладилник Мраз бр. 1 160,50 0,00   
5 79 Хладилник Бош бр. 1 40,93 0,00   
6 86 Кафе-машина Делонги бр. 1 65,40 0,00   
7 142,143 Бойлер бр. 2 311,67 0,00   
8 118 Принтер Лексмарк бр. 1 308,33 0,00   
9 144 Апарат за вода бр. 1 60,00 0,00   

10 129 Хладилник Граун бр. 1 195,83 0,00   



11 130 Печка готварска Раховец бр. 1 223,33 0,00   
12 131,132 Легло единично бр. 2 290,00 0,00   
13 133 Маса кухненска бр. 1 120,00 0,00   

14 
147,148,

149 Юнга мет. батерия бр. 3 226,98 0,00   
15 151 Касов апарат Датекс DP-150 бр. 1 170,83 0,00   
16 1004 Компютър - втора употреба бр. 1 387,50 0,00   
    Общо Стопански инвентар     2598,36 0,00   
       

3. Разрешава на ликвидатора на търговско дружество „Жилфонд” 
ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала 
Община Варна да проведе процедура по бракуване на моторни превозни 
средства, собственост на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 
813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община 
Варна, както следва: 

3.1.  лек автомобил марка „Лада”, модел ВАЗ 21101, с рег. номер 
В0578НА, рама № ХТА21101050835029, двигател № 211141253920, цвят – 
светло сив металик, с дата на първа регистрация – 30.11.2005 г., тип на 
двигателя – бензин. 

3.2.  лек автомобил марка „Лада”, модел ВАЗ 2105, с рег. номер 
В5027KH, рама № ХТА210500L1089751, двигател № 962058, цвят – тъмно 
син, с дата на първа регистрация – 27.11.1989 г., тип на двигателя – бензин. 

3.3.  товарен автомобил марка „Форд”, модел „ТРАНЗИТ”, бордови, с  
две оси, с рег. номер В4906KТ, рама № WF0CXXGBVCSD51633, двигател 
№ – без номер, цвят – бял/син, с дата на първа регистрация – 18.04.1995 г., 
тип на двигателя – дизел. 

4. Разрешава процедурата по ликвидацията да бъде проведена от 
комисия в състав: 

•  ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Емил Борисов Димитров – Ликвидатор на 
„Жилфонд” ЕООД, гр. Варна, в ликвидация; 

•  СЕКРЕТАР: Мария Стефанова Илиева – счетоводител на „Жилфонд” 
ЕООД, гр. Варна, в ликвидация; 

•  ЧЛЕН: инж. Нелияна Иванова Иванова - вещо лице, притежаваща 
сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 
съоръжения № 30010034 от 14.12.2009 г., издаден от Камара на 
независимите оценители в България съгласно Лиценз № 8188 от 22.04.1999 
г. от Агенция по приватизация. 

Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на дружеството 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които да не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Рюян Ризов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка седем, 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., както 
и избор на одитори за 2021 г. на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, като 
подточка едно е: одобряване годишен финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и доклад за дейността на „УСХ“ ЕАД за 2020 г. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, момент, момент, нека да приключи г-жа Боева, ще дам 

думата, има колега също, който е заявил. Приключихте ли с проекта за…, с 
относното? 

 
Юлияна БОЕВА 
С относното – да, но са с подточки. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, на трите търговски дружества. Добре, колега Георгиев, след 

това колега Златев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, във връзка с дружеството „Ученическо и столово хранене” 

искам да кажа, че преди няколко сесии коментирахме предложение на 
„Възраждане“ да бъдат осигурени покупки на купони за храна от страна на 
родителите на деца по електронен път. Искахме това да се случи, искахме 
да има избор на меню, искахме това дружество да работи. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, извинявам се, че Ви прекъсвам, там има. Няма в общинското 

предприятие, което е друго. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не, не, има…… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В детските градини и за училищата има купони. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Само да Ви кажа, има изграден един сайт, който за съжаление, не 

осигурява покупка онлайн, в електронен вид. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но електронни купони има.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Електронни може да има, обаче, за съжаление, не се плащат. След като 

направихме това предложение, го коментирахме на сесия. Искам с радост да 
Ви информирам, че действително вече други дружества, които са частни, 
започнаха да го предлагат това. Вече има избор на меню в други училища, в 
други дружества, които предлагат подобна услуга и съответно има някакво 
развитие. Ние искаме въпросното дружество също да се развива, също да 
предлага конкурентна услуга и в тази връзка ще помолим колегите да 
осигурят още време на управителите на това дружество да се развият и да 
постигнат конкурентно ниво на ефективност в дружеството. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Златев. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Имам процедурен въпрос или по-скоро предложение. Значи така, 

както я изчете г-жа Боева точката, очевидно става въпрос за гласуване 
анблок. Нали така? На първо място, от името на групата искам да заявя, че 
желаем да бъдат разделени в три отделни гласувания първо, съответно трите 
отделни дружества, и не на последно място приемане на Годишен финансов 
отчет, баланс и отчет за приходи и разходи, всяко дружество поотделно, а 
отделно гласуване да има за избор на одитор.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само, значи отчет и баланс, първо трите дружества поотделно, 

добре. 



Светлан ЗЛАТЕВ 
Точно така. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, то така е предвидено.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
След това, те са така предвидени. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Отделно гласуване да има за избор на одитор и за 2021 година. 
 
Юлияна БОЕВА 
Всяко дружество отделно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега, първият проект за решение – годишен отчет, само отчет 

„Ученическо и столово хранене”, второто е избор на одитор „Ученическо и 
столово хранене”, не извинявам се – второто е освобождаване от 
отговорност на членовете на съвета на директорите, третото е избор на 
одитор. Три отделни проекта за решения, просто предлагате да ги гласуваме 
поотделно всяко. 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Да, да, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За всяко от дружествата, така както са формулирани първоначално. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Да, да. И избор на одитори отделно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То е третото, да. Така, както са формулирани. Първо решение – отчет, 

второ – отговорност, трето – одитор. Дружество по дружество. 
 
Юлияна БОЕВА  
Да, колеги, както виждате, започнах с първа точка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те така са формулирани.  
 
 



Юлияна БОЕВА  
Отделно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако няма предложение за анблок, те ще бъдат така четени. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кое да гласуваме? 
 
Юлияна БОЕВА  
Е те са, всяко поотделно се гласува. Как? Нали така? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тя е разделена, колеги, на три. Ето ги, вижте ги. 
 
Юлияна БОЕВА  
Всяко се гласува поотделно. Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Всяко се гласува поотделно. С отделни основания. Да. 
 
Юлияна БОЕВА  
Не сме гласували анблок да се гласува. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямаме решение да бъдат гласувани анблок. Колега Георгиев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Само искам да допълня, че на предходната сесия коментирахме това, 

че ще бъде организирана среща между общински съветници, кмета и 
дружеството „Ученическо и столово хранене”, където даже Вие поехте 
ангажимента да се организира тази среща.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се извинявам, моя е грешката. Да. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, нормално, просто имам предвид, че може да дадем време на 

въпросното дружество след тази среща да се направи гласуването. Това е 
предложението. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Така, първият проект за решение, г-жо Боева, относно: 

одобряване на годишния финансов отчет на „Ученическо и столово 
хранене”. Режим на гласуване, ние го обсъдихме всъщност. Няма какво да 
обсъждаме. Отчета за 2020 г.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

825-3. 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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 20; против – 5; 

въздържали се – 17; отсъстващи – 9, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е относно: освобождаване от отговорност 

на членове на съвети на директори на „УСХ“, съкратено. Режим на 
гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

826-3. 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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които да не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 18; против – 5; 

въздържали се – 21; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение относно: избор на одитор за извършване на 

одиторски контрол на „УСХ“ за 2021 г., като изрично подчертавам, че 
неизбирането на одитор на практика ще създаде доста негативни последици 
за дружеството. Да имате предвид, като гласувате. Момент.  

 
827-3. 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. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващите три проекта за решения са относно „Обреди“ ЕООД. 

Първият е годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г. Имате 
думата. Няма заявки за изказване. Режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

828-3. 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 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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 23; против – 5; 

въздържали се – 17; отсъстващи – 6, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение относно: освобождаване от отговорност на 

управителя на „Обреди“ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Имате 
думата. Режим на гласуване.  

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
829-3. 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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Мартин Байчев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 17; против – 5; 

въздържали се – 20; отсъстващи – 9, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Третото предложение – избор на регистриран одитор за извършване 

на одиторски контрол за 2021 г. Имате думата. Последиците вече Ви ги 
съобщих. За всяко едно дружество. Режим на гласуване.  

 
830-3. 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 Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 
ЕООД за 2021 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„Градски транспорт“ – годишен финансов отчет за 2020 г. Имате 

думата. Да сложа и освобождаването от отговорност, ако искате, анблок да 
ги гласуваме, като гледам тенденцията. Имате думата, колеги. Режим на 
гласуване.  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
831-3. 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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: колега Иванов – „въздържал се“, Велин Стоянов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 24; против – 4; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите. 

От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Какъв е Вашият вот, д-р Станев. „За“? Не стигат. Двадесет и пет. 

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на 
„Градски транспорт“. Гласуването приключи. Разглеждаме друга точка. 
Режим на гласуване.  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
832-3. 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. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Янко Станев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 22; против – 5; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 8, предложението не се приема.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Третото последно предложение, относно избор на одитор на „Градски 

транспорт“ за 2021 г. Имате думата. Режим на гласуване.  

833-3. 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. 

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

За протокола: Янко Станев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обявявам обедна почивка до 13:00 часа. 

  



Следобедно заседание – начало от 13:10 ч. 
 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват 9: 
 
Антоанета Здравкова ЦВЕТКОВА 
Даниел Христов НИКОЛОВ 
Даниела Стефанова Иванова - ДИМОВА  
Ивайло Христов МИТКОВСКИ 
Калин Колев МИХОВ 
Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ 
Светлан Костов ЗЛАТЕВ 
Стоян Мирков ПОПОВ  
Щериана Валентинова ИВАНОВА 
 
 
 

  



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

и образование“ относно: 
(1) – изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за 

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

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложения за решения от постоянна комисия „Наука и 

образование“. Моля за тишина в залата. Изменения и допълнения в 
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни 
подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна. 
Имате думата. Колега Губатов, заповядайте. 

 
Юлиян ГУБАТОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. В предложението 

за изменение и допълнение в тази Наредба, с въвеждането на нов член 54а, 
децата, живеещи по постоянен и настоящ адрес в село Казашко, могат да 
кандидатстват в избран от тях район за обхват при спазване на групите за 
уседналост, което е добро предложение на общината като предложение, тъй 
като по този начин ще се постигне по-голяма достъпност на тези деца при 
избора за кандидатстване, което е добре и ние ще го подкрепим това нещо. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други заявки за изказване. Режим на 

гласуване.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1,     т. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и     чл. 
59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21008372ВН-
001ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредбата 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 
групи към училищата на територията на Община Варна, както следва: 



         1. Въвежда се нов член 54а – Децата, живеещи по постоянен или 
настоящ адрес в с. Казашко могат да кандидатстват в избран от тях район за 
обхват при спазване на групите за уседналост, определени  в чл. 54. 
          2. В чл. 56, т. 10 отпада текстът „Деца, чиито постоянен и  настоящ 
адрес в района за обхват съвпадат - 10 точки.“ 
         В т. 10 се правят следните промени: „Деца, чиито постоянен и настоящ 
адрес са в района за обхват - 10 точки“ 
         3. Чл. 49, ал. 3 се допълва с т. 9, т. 10  и т. 11 от чл. 32. 
         4. Чл. 49, ал. 2 стария текст отпада и се заменя с нов: 
         (2) При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и 
трето класиране се проверяват служебно. Родителят/настойникът представя 
следните задължителни документи:  
- копие на удостоверение за раждане на детето;  
- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Станислав Иванов – „за“, Иван Иванов – „за“, Мария 

Ангелова – „за“, Веселин Вешев – „за“, Венцислав Сивов – „за“, Христо 
Атанасов – „за“, Емил Бояджийски – „за“. 

 
Повторно гласуване, колеги. Режим на гласуване. Същото. Повторно 

гласуване. Не ви ли излиза. При мен току-що излезе. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
834-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 

1,     т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и     
чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21008372ВН-
001ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредбата 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 
групи към училищата на територията на Община Варна, както следва: 
         1. Въвежда се нов член 54а – Децата, живеещи по постоянен или 
настоящ адрес в с. Казашко могат да кандидатстват в избран от тях район за 
обхват при спазване на групите за уседналост, определени  в чл. 54. 
          2. В чл. 56, т. 10 отпада текстът „Деца, чиито постоянен и  настоящ 
адрес в района за обхват съвпадат - 10 точки.“ 



         В т. 10 се правят следните промени: „Деца, чиито постоянен и настоящ 
адрес са в района за обхват - 10 точки“ 
         3. Чл. 49, ал. 3 се допълва с т. 9, т. 10  и т. 11 от чл. 32. 
         4. Чл. 49, ал. 2 стария текст отпада и се заменя с нов: 
         (2) При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и 
трето класиране се проверяват служебно. Родителят/настойникът представя 
следните задължителни документи:  
- копие на удостоверение за раждане на детето;  
- лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Емил Бояджийски – „за“, Мария Ангелова – „за“, колега 

Иванов – „за“, колега Атанасов – „за“, Антон Апостолов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към точка пета от дневния ред предложения за решения 

от постоянна комисия „Здравеопазване”.   



V. 
 
По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 
(1) – отмяна на „Правила и критерии за класиране и прием в 

общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна“, 
приети с Решение №1496-11(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна и 
приемане на нови  „Правила и критерии за класиране и прием в 
общинските целодневни детски ясли на територията на Община 
Варна“.  

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

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

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

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

 
Докл.: Анелия Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Професор Клисарова, заповядайте. Имате думата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гости. Първа 

точка от нашето предложение на комисията и решение е отмяна на „Правила 
и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на 
територията на Община Варна“, приети с Решение № 1496-11(36)/19.12.2018 
г. на Общински съвет – Варна и приемане на нови  „Правила и критерии за 
класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на 
Община Варна“. Комисията дава положително становище. Всички „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Колега Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Ако добре си 

спомням, имаше някои уточняващи въпроси, които трябваше по отношение 
на точкуването някакво. На комисията бяхме говорили за допълнително 
уточнение от страна на здравеопазването. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Дирекцията има представител. Да, да помоля. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Може ли, да? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да. Те са го внесли ли? Моля, за кратко на микрофона. То го има в 

материалите, ама явно и аз не съм го видял, честно казано. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. През миналата година се срещнах с много родители във връзка с 
приема за детските ясли, като те имаха две основни искания. Едното искане 
беше да бъде въведено райониране в детските ясли. И второто искане беше 
децата, които са между две и три годишна възраст да получават малко 
повече точки в сравнение с децата между три месеца и една година. Като 
техните мотиви бяха фактът, че между две и три годишна възраст 
родителите не получават никакво….майката не получава никакво 
обезщетение. Разбира се, имаше и от другия полюс, в който родителите 
казват независимо, че детето е по-малко, ние искаме то да тръгне на ясла, 
тъй като искаме да се върнем на работните си места. В тази връзка ние 
подготвихме проект на наредбата и за да бъде същата съобразена с 
действащото законодателство в Република България, изпратихме запитващо 
писмо до Дирекция ПНО именно върху тези два въпроса, които бяха 
засегнали повече родители. И съответно получихме становище от там. По 
първия въпрос, по отношение на децата между две и три годишна възраст, 
колегите от Дирекция ПНО считат, че това е един вид дискриминация, тъй 
като Наредба 26, която е приета с решение на Министерството на 
здравеопазването, там в чл. 3 е посочено, че децата в детските ясли се 
приемат от три месеца до три годишна възраст. По втория въпрос, по 
отношение на районирането считат, че няма никакво противоречие с 
действащата нормативна уредба за организацията и дейността на детските 
ясли. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на госпожа Георгиева. Има ли други мнения и 

съображения? Ако няма – режим на гласуване. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Аз докато гласуваме само да кажа, че районирането е изключително 

важно и е съобразено после с ходенето в детските градини. Д-р Георгиева 
това изясни преди малко, което е много важно също. 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

835-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21024586ВН/26.11.2021 г., Общински съвет – Варна отменя „Правила и 
критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на 
територията на Община Варна“, приети с Решение №1496-
11(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна и приема „Правила и 
критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли 
на територията на Община Варна“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Ахмед Ахмед  – „за“, Христо Атанасов – „за“, Юлияна 

Боева – „за“, Анелия Клисарова – „за“, Айше Кадир – „за“, Петко Петков – 
„за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, професор Клисарова. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Благодаря. Второто е относно отпускане на еднократна финансова 

помощ по молби на граждани за лечение. Това е утвърдена процедура. 
Всички молби са удовлетворени. Само да кажа, където има отказ това е във 
връзка с неподготвени документи или неотговарящи на критериите хора. В 
комисията са гласували: 5 – „за“, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  
 
836-5. 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. № ЗК22000478ВН/16.03.2022 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 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Професор Клисарова, имате думата. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Да. Благодаря Ви. Трета точка е относно неотпускане на еднократна 

финансова помощ по молба на граждани за лечение. Обясних защо не им е 
отпусната такава помощ. Комисията гласували: 5 – „за“, „против“ – 0 
„въздържали се“ – 0. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 

837-5. 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. № ЗК22000478ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Професор Клисарова, заповядайте. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Четвърта точка е относно отпускане на финансови средства за 

дейности и изследвания по асистирана репродукция. Трябва да кажа, че 
всички двойки, които са подали молби са одобрени. Мисля, Ася, два или? 
Два не са одобрени, поради неплатени данъци и едната жена е над 50 години. 

 



Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Господин Атанасов, заповядайте. 

Генадий Атанасов, че ми направиха забележка. 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Колеги, малко ми е тъжно и всъщност в момента ставаме свидетели на 

една дискриминация спрямо българите. Защото в случая не одобряваме да 
отпуснем средства за някой, който не си е платил данъците. Същевременно 
с това нещо милеем и отпускаме средства за други хора, които бедстват и 
които са в нужда. Това не означава, че нуждата на някой е по-голяма от 
нуждата на някой, който е наш. Аз няма да подкрепя тази точка.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим 

на гласуване.  
 
838-5. 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. № ЗК22000501ВН/21.03.2022 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. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, които не са успели през системата да гласуват има ли? Не 

виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 34; против – 3; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, професор Клисарова. 
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Пета точка има. 
 
Христо АТАНАСОВ 
А, пета точка. Извинявам се.  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
Неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. Това са за тези две двойки.  
 



Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения по тази точка? Не виждам. Режим на 

гласуване.  
 

Анелия КЛИСАРОВА 
Колеги, аз разбирам господин Атанасов и… 
 
От залата  
/н.р./  
 
Анелия КЛИСАРОВА 
…няма. Аз имам само предвид това, че общината това, което прави е 

допълнение към националната програма за асистирана репродукция, където 
там няма такива условия. Има двойки, които кандидатстват към 
националната, а не кандидатстват при нас в общината. А има някой път и се 
припокриват, защото не всеки път се случва, за съжаление, от първи път. 

 

От залата  
/н.р./  
 

Анелия КЛИСАРОВА 
Да. Разбирам. Благодаря.  
 

839-5. 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. № ЗК22000501ВН/21.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 

Христо АТАНАСОВ 
Колеги, има ли някой, който не е успял да гласува през системата? Не 

виждам. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 3; 
въздържали се – 7; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред решения от ПК 

„Транспорт“. 
  



VI. 
 
По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт“ относно: 
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 

територията на община Варна. 
 

Докл.: Венцислав Сивов – Председател на ПК „Транспорт“ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, господин Сивов. За протокола ще гласува. 
 
Венцислав СИВОВ 
Уважаеми колеги, относно приемане на пределните цени на 

таксиметровите услуги на територията на община Варна, постоянна 
комисия „Транспорт“ дава положително становище. Определя минималните 
цени за таксиметров превоз на пътниците за един километър пробег по 
съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна: дневна 
тарифа – 1.20 лв./км и нощна тарифа – 1.30 лв./км, считано от 1 май 2022 г. 
Определените с решение № 1495-10(36)/19.12.2018 г. максималните цени за 
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната 
тарифа валидна на територията на Община Варна остава непроменена.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Златев, заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Господин председател, колеги. В комисията по „Транспорт“ водихме 

дебат. Имаше представители, както и сега виждам, че има представители на 
бранша. Част от представителите на бранша, не на целия бранш. Доста 
обсъждахме цени, услуги. Това, което е прието на комисията не е реалното 
от това, което ние обсъждахме реално погледнато. Защо? Тъй като 
комисията се състои от 5 човека, няма как да носим 5 човека отговорност за 
целия общински съвет от 51. В тази връзка оставихме цената, която те са ни 
предложили без обсъждане. Тоест обсъждахме, но не сме взели друго 
решение. Решение имаше само за да се оставят цените. Да бъдат въведени 
за май месец, мисля че господин Митковски го предложи, което също беше 
прието. След направен анализ, след разговори с много техни колеги от 
бранша при положение, че проверих и в други градове какви са цените. 
Последно ще съобщя цената, която предлагам. Искам да кажа следното, че 
когато ние определяме минимални и максимални цени, съгласно закона, ние 
не осъществяваме контрол върху самата таксиметрова дейност. Тъй като 



цената, знаете че цената е на база тип услуга, която ние не можем да 
контролираме. Нямаме органи, които могат да контролират този тип услуга. 
Ние забиваме една цена чисто и просто конкурентно да бъде, защото се 
оказва, че в този бранш, както може би в много други браншове, въпреки 
пазарния механизъм, който съществува не може така да се вдигне цената, 
защото, ако те я вдигнат до 2 лева тавана на пробег дневна тарифа, те ще 
останат без работа. И затова се прехвърля на общинските съвети да правим 
един непазарен инструмент така да се каже, но има го в живота. И за да не 
затрием бранша, аз предлагам цената, както е в София да бъде от 1.05 лв. По 
този начин ние увеличаваме минимално. Тоест, това което го смятах около 
18 % се получава индексация на минималната тарифа, което спрямо 
инфлационния индекс, който е в момента го покрива. И бихме могли да 
защитим и гражданите. Все пак това е услуга, която е и към нашите 
избиратели. 1.20 лв. на мен ми се струва, че е доста висока цена за дневна и 
1.30 лв. за нощна тарифа, като предлагам 1.05 лв. за дневна минимална 
тарифа предлагам за гласуване и 1.15 лв. за нощна тарифа. Останалите, 
максималните тарифи си остават непроменени. Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, господин Мартин Златев. Други мнения и съображения, 

колеги, от вас? Заповядайте, господин Капитанов.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Здравейте, колеги. Понеже имах така няколко разговора в тази посока. 

Проблемът всъщност е в тази част, че ние с тази Наредба си мислим, че 
регулираме дейността на таксиметровите автомобили, но там има други 
играчи, които имат други интереси. Тоест конфликтът възлиза в тези кол-
центрове, които всъщност обслужват таксиметровите автомобили и 
клиентите, които имат интерес от максимален брой повиквания, които 
очевидно получават по този начин собственото си заплащане. От там 
нататък тези центрове всъщност притискат таксиметровите шофьори да 
работят на ниски цени и има един изкуствен натиск. Очевидно има нещо 
объркано в регулационния принцип. Със сигурност таксиметровите 
шофьори доста качиха разходите, така че аз бих се съгласил с мнението на 
господин Златев. Би трябвало да увеличим, макар и не много минималната 
ставка. В противен случай те биват изкуствено натискани да се придържат 
към минимума. Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Други колеги, мнения и съображения? Ами, колеги, значи 

това, което в момента ще вземем като решение, ще действа от следващата 
година. Защото съгласно чл. 24а от Закона за автомобилните превози, 
предложенията са до 31 октомври и няма как това да се счита от 1 май 2022 



г. Така че дори да направим, тоест да приемем това, то ще действа за 
следващата година. Това е уточнението, което искам да ви направя. 
Господин Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Господин председател, това нещо обезсмисля всичко, което сме 

правили. Извинявам се. Наистина не съм запознат, че е от следващата 
година. Но това обезсмисля абсолютно всичко. Ние в момента говорим при 
тези цени и това да бъде увеличението. Ако ще бъде за следващата година 
въобще няма смисъл да обсъждаме тази точка и да остане, когато бъде 
реалната стойност да се изчислява инфлационния процес, да се изчислява 
примерно към ноември месец. Не съм знаел и на комисия по „Транспорт“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз не съм знаел. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
На комисия по „Транспорт“ не стана дума и затова избрахме май 

месец като…, за да се пренастроят касовите апарати. Така че, в такъв случай 
те бранша са нямали право да внесат такова искане. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само да изчета точно разпоредбата на закона, както ми я дават 

сега в момента. Чл. 24а, ал. 11, в сила от 01.01.2021 г. подчертавам. Преди 
това не е била такава разпоредбата. Общинските съвети определят в срок до 
31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата 
година, валидни за съответната Община. Когато, моля за тишина. Когато 
общинския съвет не определи минимални и максимални цени за текущата 
година се прилагат тези цени, валидни към 31 декември на предходната. Към 
31 декември на предходната година, колеги, цените които са валидни са 
действащите тези. Законът е променен през 2021 г. До момента, в годините 
това нещо, когато сме определяли цени не е било така. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
При това положение значи точката трябва да бъде оттеглена въобще. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да продължим дебата все пак. Заповядайте. Обърнете само малко 

микрофона, за да може за записа да се чува. 
 
 
 



Димчо ИВАНОВ 
Председател съм на независим транспортен синдикат „Авто 94“. Това, 

което се гледа сега, нашето предложение. Нашето предложение за 
минимални и максимални тарифи се разгледа в комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обърнете го към Вас микрофона. Да, точно така. 
 
Димчо ИВАНОВ 
По наше искане и искане на още едно сдружение, което представлява 

бранша, направихме искане за повишаване на минималната тарифа, тъй като 
след комисията, там се гласува. Два пъти се увеличиха цените на метана. 
Сега в момента, от 1 април метана става с 30 % по-скъп. Масово започнаха 
да спират да работят колегите и Варна ще остане абсолютно без таксита, 
защото то няма смисъл. При положение, че на 100 км ти излизат 35 лева 
само гориво. А пък да работим на тарифи, които са от преди 5-6 години – 
0,88 стотинки, просто не е актуално. Просто идва и туристическия сезон и 
всъщност нито хотелиерите ще могат да ползват таксита да се обаждат, 
защото няма да има таксита. Масово тръгнаха да карат тирове хората. И 
другото, което е… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, аз мотивите Ви ги разбирам прекрасно. Въпросът е 

имаме ли изход от ситуацията със закона. Ако може нещо да кажете по този 
въпрос, защото за мен е новост. 

 
Димчо ИВАНОВ 
Другото, което е, че веднъж минимум в годината трябва да се 

актуализират тези тарифи. Обаче общината четири години не е 
актуализирала, а е задължена да го прави. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Общината? 
 
Димчо ИВАНОВ 
Общинският съвет искам да кажа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Общинският съвет? 
 
Димчо ИВАНОВ 
Да. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега, няма как да актуализира цени и няма как да прави анализи на 

средата без бранша да го е поискал това нещо. 
 
Димчо ИВАНОВ 
Ами поискали сме го. Поискали сме го и е входирано. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Сега в момента, в който сте го поискали то се разглежда. Ние не 

отказваме да го разгледаме. Въпросът е имаме ли изход от ситуацията, която 
изчетох пак Ви питам, ако може да ми дадете някакъв съвет. Как можем да 
излезем от тази ситуация? Защото законът ясно и точно казва, че такова 
предложение се прави до 31 декември на предходната година. Аналогичен 
текст, както с данъка. Аналогичен. Променен е в аналогичен смисъл, както 
с данъкът. В момента не можем да определим по-нисък размер на данъка за 
тази година, а можем да направим за следващата. Така. Господин Атанасов, 
след това господин Пейчев. След това ще дам думата на всички.  

 
Генадий АТАНАСОВ 
Искам само, ако не съм бил подведен всъщност. Имаме информация, 

че в другите общини, в София, доколкото разбрах. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В София, само Ви прекъсвам, е променен през ноември миналата 

година и е в сила от 1 януари тази година. 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Септември, извинявам се. 
 
Генадий АТАНАСОВ 
Аз разбрах, че след нова година е променен. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
10 януари 2022 г. Не искам, моля, не подвеждайте септември месец. 

Предложението е, на „Авто 94“ е с регистрационен номер от 10.01.2022 г., а 
на „Такси Варна“ е от 07.01.2022 г. Така. Няма да влизам в диалогов режим. 
Господин Пейчев има думата. Аз отговорих на колегата Атанасов, който 
имаше въпрос. 

 
 



Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Аргументите, които се представиха току-
що не са съвсем основателни. Защото това не са задължителни цени за 
таксиметровия бранш. Това са минимални цени, на които могат да 
определят своите такси и максимални. Значи те сами могат да си вдигнат не 
на 0,88 лв. да карат, на 1.18 лв. да карат, на 1,28 лв. да карат. Така че, това 
не е задължително ние да го вземем като решение, за да могат те да си 
променят своята цена. Така че тук не виждам какви са толкова сериозни 
аргументите и тревожност такава, че не може да се вземе решение. При 
наложилите се обстоятелства кризата е много сериозна. Горивата се качват. 
Съвсем ясно е за всички нас тук в залата и не само в залата, че могат да се 
предприемат някакви мерки, с които да се компенсират, но то да бъдат ваши 
инициативи и вие сами да си вдигнете. Всяка фирма или всеки превозвач 
може да го направи това. А това, че кол-центровете натискат, ами те кол-
центровете са и таксиметровите превозвачи. Нека да не влизаме в …мога да 
Ви кажа кой какъв е. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. От колеги има ли други мнения и съображения, за да дам думата 

на…момент само. Първо, ще дам думата на колеги, ако има думата, ако има 
някой желание да се изкаже, след това на гостите. Колега Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Господин Пейчев, прав сте. Така е законово. И господин Балабанов е 

прав, но въпреки всичко, съжалявам, още веднъж ще го кажа. Не сме били 
информирани, че това нещо можем да го променяме сега. Край. Щом не 
може да го променяме няма как да стане. Но принципа за увеличението на 
минималната тарифа аз го приемам техния. Тоест, че трябва да има някаква 
инфлационност, защото в бизнеса ще кажа, но Вие го казвате качете. Това 
означава, че създават картел и го вдигат. В момента ще ви кажа, че има 
картел на…. Говорил съм с таксиметрови шофьори от тези, които са с 
антените със станциите. Ами те искат да работят на 0,88 стотинки. Те не 
искат да се вдига минималната, за да могат тези хора да. Ама всеки може, 
но разбирате ли много е трудно. Може би не сте били в тази ситуация да 
развивате бизнес и да видите, че няма как да вдигнете цената, защото ще ви 
изядат по-големите. Нека да оставим по-малките да работят. Но този въпрос, 
този въпрос ще го обсъждаме, когато му е времето реално погледнато. 
Октомври. Ама не можем да вземем…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да е адекватно на база условията. 
 



 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Нека ноември месец, въпреки тяхното предложение… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва преди октомври. Преди 31 октомври. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Добре. Ето, преди 31 октомври да се вземе това решение.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Байчев. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Аз чувам аргументи на колегите, обаче искам да разбера и тяхната 

теза. Аз не мога да разбера ние какъв регулатор се явяваме в момента, 
защото има купища услуги и търговски дейности, които се извършват в 
града, които не са регулирани. И те се регулират от самия пазарен принцип. 
Аз искам да разбера на тях кое не им позволява да си регулират цената на 
база на разходите - гориво, т.н. Ако това е само желанието на операторите 
да не ви позволяват това, в предвид на липсата на коли, както казвате, че 
това ще съсипе бизнеса, те нямат опция да не ви помогнат в този случай.  
Искам да ми обясните на мен и на колегите, за да …то ние не можем 
всъщност в момента да вземем решение, но поне да разберем вашата болка, 
да разберем на какъв принцип вие не може да карате над минималната 
тарифа. Това е нещо, което е важно да разбера. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Не виждам други заявки от колеги за изказвания. Ще дам думата 

на гостите, които присъстват. Заповядайте. Да помоля да се представяте на 
микрофона, за да водим коректно протокола. 

 
Милен ПАВЛОВ 
Здравейте. Казвам се Милен Павлов. Председател на сдружение 

„Такси Варна“. Значи ал. 11, която изчетохте е така, но тя е препоръчителна 
според мен и мисля, че доста грешно се тълкува закона, защото ал. 12 казва, 
че цените се разглеждат, актуализират минимум веднъж годишно. Което 
означава, че могат и два пъти и три пъти да се актуализират. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така, но в рамките на този срок. Абсолютно сте прав. Но в 

рамките на срока до 31 декември. Ако до 31 декември…до 31 октомври, 
извинявам се, на 2021 г. не сме определили, през 2022 г. ще действа да. То 



тук за съжаление, между другото сега чета, има някакво противоречие в 
действителност в закона, тъй като наистина ал. 12, както каза господинът, 
хем ги определяме цените до 31 октомври, хем ги актуализираме най-малко 
веднъж годишно за следващата година. Е, как ще ги актуализираме най-
малко. Пише „се актуализират най-малко веднъж годишно“. Не определят. 
Защото горната разпоредба „общинските съвети определят до 31 октомври“, 
после „общинските съвети могат да актуализират най-малко веднъж 
годишно“. Мнения и съображения? От юристи само обаче. На не юристи 
няма да давам думата в момента. Колеги юристи, мнения и съображения? 
Можем ли да гледаме или не можем? Госпожо Боева. 

 
Юлияна БОЕВА 
Според мен, ако от днес приемем условно 1,05 лв. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оставете размера, госпожо Боева. Можем ли да актуализираме днес 

цените или не можем? 
 
Юлияна БОЕВА 
Можем да го приемем 1,20 лв. и да остане 1,20 лв. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама оставете размера бе, госпожо Боева. Кажете според Вас може ли 

в момента да актуализираме цената на таксиметровия превоз? 
 
Юлияна БОЕВА 
Можем, но тя ще важи за следващата и тогова те ще са ощетени. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама това не е актуализиране. Това е определяне. 
 
Юляна БОЕВА 
Спрямо предходната година. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други колеги юристи? Ние не сме определили, действа определената 

в предходната година. Значи тя е определена един ден нали, дори и преди 
три години. Така. Дайте другите колеги юристи се включете малко да 
разтълкуваме нормата, за да видим. Колеги, моля за тишина. 15 минути 
почивка. Колеги юристи, моля с мен горе в стаята на съветника малко да 
подебатираме. Само юристи.  

 
/Общинските съветници ползваха 15 минути почивка/ 



Тодор БАЛАБАНОВ 
При кратък разбор с колеги юристи от всички групи от съвета 

стигнахме до извода, че можем да гледаме темата с цените за тази година 
като малко ще преформатираме текста, че няма да ги определяме, а ще ги 
актуализираме на малко по-различно правно основание, което заявителите 
всъщност не ги касае какво ще е правното основание на нашето решение. За 
да може в крайна сметка ако утре някой го обжалва или ни санкционира, да 
имаме защитна теза. Така. Поставям на дебат предложението на Мартин 
Златев, което направи за актуализиране подчертавам на цените, които са 
приети с решение през 2018 г. с  № 1495-10(36)/19.12.2018 г.  Мнения и 
съображения по предложението на колегата Мартин Златев. 1,05 лв., колега 
пак повторете, нощна 1,15 лв. Мнения и съображения, колеги? 
Максималната остава същия размер. Колега Атанасов, имате думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми, г-н председател, уважаеми колеги, правното основание 

фактически е ал. 12, като обаче много внимателно искам да го зачета, че в 
крайна сметка цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно. 
Т.е. ние в момента правим първата актуализация. Значи в тази логическа 
връзка…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тази година повече няма да пипаме цените, това ли искаш да кажеш? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ами не знам, не, точно това е, че тази година най-малко веднъж. Така 

че може още пет пъти да внесат и утре, когато излезете навън ще Ви 
благославят, защото те ще кажат общинския съвет така реши. Така че 
казвам, стъпвайки върху тази мярка, която е достатъчно правно основание 
казвам, че оттук нататък до октомври може да има още 4-5 такива 
актуализации. Друг е въпросът, но ние в момента ще направим първата 
крачка. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По предложението нямате, няма да изразявате по-скоро, позиция. 

Други колеги, имате думата за мнения и съображения. Заявителите? Гостите 
в залата? Заповядайте, господине, представете се на микрофона.  

 
Станислав СТОЯНОВ 
Станислав Стоянов, председател на Сдружението на 

професионалните таксиметрови водачи – Варна, с име „Одесос“. Като цяло 
подкрепяме, аз и хората, които стоят зад мен, около хиляда човека, 
предимно работещи в „Триумф такси“ на г-н Златев, наистина по-разумното 



решение е точно това, което той предлага. Може би, ако всички сте 
съгласни, нощната да е и 1.20 лв., все пак е нощен труд, да не е 1.15 лв., а да 
е 1.20 лв. Ще бъдем благодарни, ако ни се обърне внимание на това. Поради 
това, че самата пропорция пълни и празни километри в нощната смяна са 
различни от дневната, и трудно се постига по-голям процент от тридесет, 
налага малко по-голяма разлика, отколкото в е момента.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви.  Други мнения и съображения? Заповядайте. 

Извинявам се, колегата Бояджийски първо. Не Ви видях, колега, заявката. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само момент. Кабелчето на микрофона, само.  
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Извинявайте. Колеги, категорично отказвам Общинският съвет да се 

превръща в комисия по регулиране на цените на таксиметровия транспорт. 
Значи ние вече имаме, просто трябва, за да се справим с националното 
законодателство, имаме вече, имаме вече, достатъчно широк диапазон 
между минимална и максимална цена, в която да действа пазарната 
икономика. Съжалявам, ние не можем да се борим за правата на хората, ние 
не можем да слагаме всяка цена … всяко решение, което вземем, няма обща 
печалба за всички. Когато увеличим цената на таксиметровия превоз, тя е 
загуба за клиентите. Ние не можем да вземем страна в този процес. Нека 
пазарните механизми действат, нека оставим пазарната икономика да 
действа. Моето предложение е тази точка да отпадне и да остане 
действащият до момента ценоразпис. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първо звънете на д-р Митковски, защото то е негово предложение 

това. 
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Добре. Предлагам тази точка да отпадне. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Байчев, имате думата. Благодаря, колега Бояджийски.  
 
 
 



Мартин БАЙЧЕВ 
Аз за разлика от господин Бояджийски така категоричен не мога да 

бъда, защото нас ни е вменено това от закона. Но искам да обърна внимание, 
че наистина тази регулация не би трябвало да е в общините. И може би тук 
групите, парламентарно представените, трябва да говорят с депутатите си 
да се предложи предложение, което да е на национално ниво, защото не 
виждам причина да сме регулатори на местно ниво.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изцяло съвпада с моята позиция, колега Байчев, даже обмислям дали 

да не поканя депутати от различни политически групи в парламента, които 
представляват Варна и варненци, да обсъдим този въпрос и дали не биха 
могли да внесат предложение за изменение в Закона за автомобилните 
превози и да отпадне тази наша тежест, да я нарека, защото в експертно 
отношение е тежест и нямаме експертния потенциал да определяме 
минимални или, било то, максимални цени на таксиметровите услуги. Има 
министерства, вътре с една камара експерти, които работят, които най-
вероятно биха могли. Или поне да ни дадат методика, на база на която ние 
да стъпваме. Заповядайте.  

 
Станислав СТОЯНОВ 
Искам само да вметна две неща. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги. Колега Боев и колега Иванов, моля за 

тишина. 
 
Станислав СТОЯНОВ 
Бих искал само да вметна две неща. В София гласуваните тарифи са 

1,05 лв. и 1,21 лв. и са гласувани на база икономическата обстановка към 
октомври месец миналата година. От тогава много неща се промениха. Това 
е едното нещо. Второто, мисля, че 2018 или 2019 година Софийският 
общински съвет определи обществена поръчка, по която платиха около 
20 000 лв. на фирма „Гранд Ортън“, ако не ме лъже паметта, които 
изчислиха тогава, към 2019 година, че себестойността на километър е около 
лев. Не мисля, че община Варна, тоест и това е от ал. 11, която изчетох, че 
според мен нещата, които трябва да се случат, но не мисля, че Община Варна 
може да отдели от бюджета сума за някакви такива анализи. Ако може 
нямаме нищо против и да се направи по този начин. В някакъв момент, но 
не сега.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, благодаря. Други мнения и съображения? Подлагам на гласуване 

предложението на колегата Мартин Златев.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

840-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 12 от 
Закона за автомобилните превози, във връзка с писма от Димчо Иванов – 
председател на независим транспортен синдикат „АВТО-94“ с рег. № 
ОС22000011ВН/10.01.2022г. и Милен Павлов – председател на 
управителния съвет на Сдружение „Такси Варна“ с рег. № 
ОС22000010ВН/07.01.2022г. и решение на ПК „Транспорт“, Общински 
съвет – Варна реши:  

Актуализира определените със свое решение № 1495-
10(36)/19.12.2018 г.  минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
Община Варна, както следва:  

– дневна тарифа от 0,88 лв. на км. на 1,05 лв. на км.  
– нощна тарифа от 0,98 лв. на км. на 1,15 лв. на км., считано от 1 май 

2022 година. 
Определените с решение № 1495-10(36)/19.12.2018 г. на Общински 

съвет – Варна максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
Община Варна, остават непроменени. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
  
За протокола: Стоян Петков – „за“, Йордан Павлов – „за“, Емил 

Бояджийски – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Актуализираните цени са 1,05 лв. – дневна, 1,15 лв. – нощна. 

Уважаемите представители на бранша да бъдат така добри да спазват 
законовите срокове към 31 декември за следващата година, ако искат 
изобщо да има увеличаване на цената. А октомври, извинявам се, не 
декември.  

 



От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От 1-ви май, както е решението на комисията по транспорт. 
 
 От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, преминаваме към точка седма от дневния ред – 

„Благоустройство и комунални дености“. Колега Атанасов, имате думата. 
  



VII. 
 

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

„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 
(1) – приемане на Програма за енергийна ефективност на община 

Варна 2021 – 2030 г. 
(2) – изменение на Наредба за организация на движението на 

територията на община Варна. 
 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК „БКД“ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, така, на заседание на ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“, първа точка, относно Приемане 
на Програма за енергийна ефективност на община Варна 2021 – 2030 г., ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” дава положително становище. 
Гласували: „ за“ –7; „против“ – 0; „въздържали се“ – 4. 

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

Р Е Ш Е Н И Я: 

841-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закон 
за енергийната ефективност и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД21002710ВН-005ВН/11.01.2022 г., Общински съвет – Варна 
приема Програма за енергийната ефективност на Община Варна 2021 – 
2030 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват през системата? Не виждам.  
 
За протокола: Николай Капитанов – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Следващо предложение относно изменение на Наредба за 

организация на движението на територията на Община Варна. ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” дава положително становище. 
Колеги, това е по предложението за изменение, за създаване на 
допълнителен член в наредбата по предложение на колегата Гърдева. 
Гласували: „за“ - 11; „против“ – 0; „въздържали се“ – 0.  

Мнения и съображения? Не виждам, режим на гласуване. А извинявам 
се, господин Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Господин председател, тази точка мина и през „Правна“, но нещо ме 

притеснява. Г-жо Гърдева, като го внесохте, още тогава говорихме, мисля, 
че наредбата е за организация на движението на територията на Община 
Варна, а вътре в тази наредба ние променяме един член, който касае 
организацията за паркирането и за обособяването на паркоместа за 
инвалиди, само на територията на „Синя зона“. Въпросът ми е тази Наредба, 
така написана, не създава ли дискриминация между хората с увреждания – 
двигателни, тези, които са описани, които са извън „Синя зона“ и тези в 
„Синя зона“? Защото четох в наредбата, никъде не е упоменато дали, тъй 
като Вие пишете, че след като е създадена „Синя зона“, се взети такива места 
и са необходими. Дали не е редно да помислим тази Наредба да бъде за 
целия град. Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Златев. Заповядайте, госпожо Гърдева. Само едно 

уточнение все още нали в крайна сметка предложението за Зелена зона… 
така само, че не сме го обсъждали. Пак казвам и затова казах още на 
комисията, че това е изговорено и ще бъде включено в предложението …. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Точно така. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
……. Да слушах много добре на г-н Иванов, но „Зелена зона“ също е 

ограничителна мярка на град Варна. Ако бъде приета, нали? Така че нека, 
когато правим нов член, стоял един месец за обсъждане, да приемем такава 
наредба, която да няма синя, зелена, пембяна зона. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Съобразено е, да. 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Може ли да отговоря на г-н Златев? Аз напълно Ви разбирам, но както 

вече на комисия го изговорихме и го уточнихме, тук става въпрос за 
безплатно паркиране. Значи в районите, в които не действа „Синята зона“, 
се подават едни молби към кметствата и инвалидите получават, макар и да 
не е с номер на колата и т.н., но се получава инвалидно място. Пред нашия 
блок има такова, пред съседния вход има такова. Така, но там всички места 
за паркиране са безплатни, нали, а тук говорим, че инвалидите, които са с 
инвалидни колички или се придвижват с протези, нали с помощни 
материали - те, ако не могат да спрат на инвалидното място, което пък на 
всичкото отгоре е за три часа, те трябва да заплащат. Затова става въпрос. 
Това е една много малка група от граждани, които попадат в платената 
„Синя зона“. Говорим за платеното, господин Златев. И затова е предвидено 
и в наредбата при въвеждането на „Зелена зона“ да се разшири обхватът на 
тези хора да могат да го ползват. А иначе принципно аз нямам нищо против, 
ако предложите впоследствие да влезе, нали, за целия град, където има хора 
с такива проблеми, да имат. Аз бих Ви подкрепила. Направете такова 
предложение, нали нямам нищо против. Но в момента казусът беше въз 
основа на писмото на наша съгражданка и на други. Направихме проучване, 
които имат този проблем, и хората се обърнаха към целия Общински съвет. 
Всъщност писмото беше изпратено до всички общински съветници. Просто 
аз й отговорих на жената и от там тръгнахме по темата.   

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, госпожо Гърдева. Господин Боев, заповядайте. Мисля, че 

точно Вие го направихте като уточнение и коментирахте това предния път. 
 
Христо БОЕВ 
Благодаря, господин председател, колеги. Той, колегата Марто Златев, 

направи това изказване в същата посока, която направих аз на „Правна 
комисия“. Така че го подкрепям и казвам, че ние, разбира се, ще подкрепим 
това предложение без съмнение. Това са наши съграждани, които са в 
уязвимо положение. Но госпожа Гърдева пак нали конкретно не отговори 
на въпроса на Златев, както и на моя на „Правна комисия“. Сега ясно е, че 
това, което е предложено в този му вид и по този начин, ще касае само частта 
от Варна, която е с платено паркиране, така наречената „Синя зона“. Нашето 
желание е това да бъде част от действащото право на територията на 
Община Варна, на цялата територия на общината, без значение дали е със 
синя, дали е със зелена или е в режим на безплатно паркиране. Но използвам 
случая да кажа нещо друго – тук беше г-жа Карапетян, която от името на 
една организация, защитаваща хората с такива специфични потребности се 
изказа. Аз й казах и тогава на „Правна комисия“, и сега го казвам. Моето 
разбиране като юрист е, че трябва да направим един отделен нормативен 



акт, който касае начина на паркиране на хората с такива увреждания. Нещо, 
за което няма да сме новатори в България. В Бургас е така и в поне още една-
две общини. Аз ги проверих, има отделни нормативни актове не много 
големи като обем и като съдържание, но много ясно разписващи, 
фаворизиращи правила за паркиране на тези уязвими наши съграждани. И 
според мен е работа на „Правна комисия“, господин Атанасов, може да бъде 
насочена освен в другите направления, и в скоростно изработване на такъв 
проект за нормативен акт. Благодаря, колеги.  

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Заповядайте, г-жо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА  
Абсолютно съм съгласна с колегата Боев в това отношение, че трябва 

да имаме такава наредба. И това нещо трябва да се реши така, че и да се спре 
злоупотребата с така наречените стикери за паркиране, които в много 
случаи се ползват и неправомерно. Тя, г-жа Карапетян, и за тях спомена. 
Изготвянето на една такава Наредба наистина за хората в неравностойно 
положение със специфични потребности, защото тук говорим за строго 
специфични потребности, ще помогне на много наши съграждани. Така че с 
удоволствие бих се включила в изработката.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-жо Гърдева. Г-н Георгиев, заповядайте. Леко там с 

микрофона, че ………. рязкото изтегляне. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Групата на „Възраждане“ приветства всички мерки, които са в интерес 

на хората в неравностойно положение. Ние сме готови да разширим обхвата 
на всички подобни действия. В тази връзка ще подкрепим настоящото 
предложение и ще търсим всякакви други варианти, които да направят 
социалното включване на тези хора по-бързо и по-ефективно. Имаме 
възможности за това, подобни програми могат да се направят в сферата на 
спорта, могат да се направят в сферата на специално конната езда е едно от 
нещата, които подкрепят деца в много тежко социално положение – 
инвалиди и всички подобни. Така че действително трябва да продължим да 
направим така, че средата да помага и да подкрепя хората в неравностойно 
положение. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Не виждам, 

само от моя страна две думи. Абсолютно резонно беше и на г-жа Карапетян 
предложението, и на колегите, които се изказаха по отношение на това да 



изкараме хората в неравностойно положение в отделна Наредба, в която да 
има точни и ясни разпоредби, за да няма тълкуване на определени членове, 
а и така ще бъде много по-лесно и за самите тях. Така че колеги, добре. Тъй 
като няма други мнения и съображения, режим на гласуване. 

 
842-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 53 от Закона за 
хората с увреждания и по предложение на Марица Гърдева – общински 
съветник с рег. № ОС21000555ВН/10.12.2021г., Общински съвет – Варна 
създава нов чл. 34а в Наредба за организация на движението на 
територията на Община Варна, със следния текст: 

„чл. 34а Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с 
трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги 
ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до 
сградата по постоянен адрес на правоимащите: 

1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално 
определено и сигнализирано за тази цел място, на ППС, превозващо лица с 
трайни увреждания до сградата по постоянен адрес на правоимащите, има 
лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без 
използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, извършено 
протезиране на горни/долни крайници, не е в състояние да заема изправено 
положение на тялото без използването на посочените медицински изделия 
и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването 
или издръжливостта. 

2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните 
условия: да е собственост на правоимащото лице или на съпруга/та му, или 
да е съсобственост на правоимащото лице и съпруга/та му, или да е 
предоставено на правоимащото лице и/или съпруга/та му по силата на 
договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на 
договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, 
от син/дъщеря на правоимащото лице, чийто постоянен адрес е в същото 
жилище. 

3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по 
т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на 
ППС, превозващо тези лица, до сградата по постоянен адрес на 
правоимащите. 

4. Лицата по т. 1 и т. 2 следва да не притежават собствен гараж, 
паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по 
постоянния си адрес. 

5. Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и 
предоставяне на правото по чл. 34а са следните: 



а) заявление по образец, подадено чрез ОП „Общински паркинги и 
синя зона“ до Кмета на Община Варна; 

б) лична карта - за българските граждани, документ за самоличност 
или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични 
документи - за чуждите граждани; 

в) удостоверение за раждане (ако е приложимо) – копие и оригинал (за 
сверяване); 

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за 
сверяване); 

д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за 
движението по пътищата, актуална към датата на подаване на заявлението - 
копие и оригинал (за сверяване); 

е) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване). 
Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, 
когато намалената работоспособност е установена след навършване на 
определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст 
за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е 
навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК, В случай, че решението 
не удостоверява ползване на медицински изделия или степен на заболяване, 
лицето следва да представи допълнително фактура за закупено медицинско 
изделие на името на правоимащото лице. 

ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е 
приложимо) - копие и оригинал (за сверяване); 

з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) 
– копие и оригинал (за сверяване); 

и) декларация по образец, утвърдена от Кмета на Община Варна. 
6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със 

заповед на Кмета на Община Варна или оправомощено от него длъжностно 
лице за срок от три години, а когато срокът на експертното решение на 
ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до 
края на срока на експертното решение. Правото се прекратява предсрочно 
при отпадане на някое от условията за предоставянето му. 

7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са 
длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят Кмета на Община Варна, чрез 
ОП „Паркинги и синя зона“ за промяната. 

8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, 
сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 
30-дневен срок след изтичането му не са подадени нови документи за 
ползване на правото. 

9. При смяна на постоянния адрес на територията на Община Варна 
на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да 
подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране 

https://legislation.apis.bg/doc/11996/0/#p4558831
https://legislation.apis.bg/doc/11996/0/#p4558831
https://legislation.apis.bg/doc/11996/0/#p4558831
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p39828202
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p39828202


на новия адрес на територията на Община Варна, съответно за промяна на 
знака, указващ регистрационния номер. 

10. Кметът на Община Варна назначава комисия за разглеждане на 
подадените заявления. 

а) правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за 
назначаването й. 

б) комисията има право да изисква допълнителни документи за 
удостоверяване на обстоятелствата. 

11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на 
ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по постоянен 
адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци Д21, Т17 /брой 
места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т18.1 /указващ, че се 
извършва принудително отстраняване на ППС/ и пътна маркировка с 
изобразен международния символ на хора с трайни увреждания. 

12. На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на 
Кмета на Община Варна за предоставяне на правото. 

13. На лица със статут на временно пребиваване, правото на безплатно 
и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за 
тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания, до сградата 
по постоянен адрес на правоимащите, се предоставя съгласно т. 7 от 
настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното 
пребиваване.“ 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват през системата? 
 
За протокола: Иван Иванов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“. Тъй като колегата Георгиев го 
няма, аз ще докладвам тази точка.  
  



VIII. 
 

По точка осма 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) – приемане на План за интегрирано развитие на Община Варна за 
програмен период 2021-2027 г. и приложенията към него. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да се присъедини към 
инициативата на Европейската комисия „Споразумение за зелен град – 
чисти и здравословни градове в Европа“, като упълномощава кмета на 
община Варна да подпише Споразумение за зелен град – чисти и 
здравословни градове в Европа.   

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

 
Христо АТАНАСОВ 
На заседание на ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ е разгледано предложението по първа точка – 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. Мнения и съображения, 
колеги? Не виждам. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

843-8. 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-
006ВН/12.11.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява Годишен 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. 

 



Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 0; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Следваща точка – приемане на План за интегрирано развитие на 

Община Варна за програмен период 2021-2027 г. и приложенията към него. 
Мнения и съображения? Г-н Чутурков, заповядайте. След това г-н 
Бояджийски.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, трябва да отбележим, че 

това е един план, който заслужава внимание, както по своя обем, така и по 
своето съдържание. Явно колективът, който е работил, е направил сериозен 
анализ и това е едно четиво, което е полезно за всеки общински съветник и 
за всички следващи общински съветници, тъй като се дава пълен разрез на 
Варна, на нейната икономика, на отделните сфери на развитие. Има 
направен и SWOT анализ, има направени предложения, Стратегия, всичко 
това е добре. Има направени констатации, които ние в годините назад сме 
подчертавали. Примерно, че добавената стойност в най-голяма степен, в 
най-голям процент за Варна, това е степента на услугите – седемдесет и три 
процента, а индустрията е двадесет и пет процента. Това потвърждава 
нашата теза, че Варна все повече се деиндустриализира. Във връзка с това, 
предложението за нова индустриална зона е много актуално. Въпросът е 
там, че минаха две или три години, откакто преди изборите този въпрос 
беше започнал да се работи, и все още се говори в бъдеще време, че ще 
правим инфраструктура и т.н. Тоест проблемът не е толкова в това, какво е 
записано, а по-нататък как се реализира. И ако сравняваме тези планове от 
предни периоди и сегашни, ще видим много неща, които във времето се 
повтарят, без те да са реализирани. Даниела Димова дали е тук, но си 
спомням, че имаше в предни планове заложено, както и сега, модернизиране 
на Летния театър, ремонтът на филиала „Варна“, читалище „Петко 
Славейков“ във „Владиславово“. Това в годините се залага – ту като 
предложение за проект, ту като за реализация, но досега тези неща не са 
станали. Освен това спомням си Математическата гимназия и много други 
примери могат да се дадат. Така че това, което искам да кажа, че Планът е 
много хубав. Той не предполага непременно някаква финансова 
обвързаност, в смисъл сто процента всичко това да се свърши, така както 
каза колегата, че нали това предполага големи инвестиции. Това е една 
Стратегия, която се актуализира всяка година и получава своето 
финансиране чрез бюджетите на Варна. Но въпросът, пак казвам, нека това 



да  не бъде едно добро пожелание, а да бъде една Стратегия, която Варна 
трябва да се променя в годините. Благодаря Ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-н Чутурков. Г-н Бояджийски, заповядайте. Г-н 

Георгиев след него.  
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Съгласен съм с господина, че Планът заслужава голямо внимание, но 

не съм съгласен, че той… Всъщност този план ще бъде поредната 
пропусната възможност за Варна. От възможностите за 2,8 милиарда 
инвестиции няма да бъдат направени в Община Варна. Няма да бъдат 
направени решенията за проблемите на хората. Ще продължим да се влачим 
и да се мъчим по същия начин, да се движим в задръстени улици, без 
примерно да кажем, без достатъчно спортни обекти, без достатъчно 
инфраструктура, а Планът е остарял, още преди да го внесете. Той сам по 
себе си не взима предвид кризата на Ковид, Ковид кризата. Още по-малко 
взима съвременната криза и нуждата от климатични промени. Това е едно 
добро интелектуално упражнение, идеално за курсова работа във ВИНС. 
Съжалявам. Предлагам наистина да отделим сериозно внимание, по-
сериозно внимание от тарифите на таксиметровите шофьори, по-сериозно  
внимание от някои други дребни теми, с които нали загубиха времето днес. 
Да върнем този проект за още един прочит, за едно преработване, и да се 
опитаме на извлечем някаква максимална полза от него, да използваме 
потенциала на общината и да въвлечем хората в този проект. Целта на тези 
ПИРО проекти е да въвлечем гражданите на Варна сами да измислят града 
или поне част от него, а не ние да им налагаме какъв ще бъде този град. 
Третото нещо, което е, огромно лицемерие има в този град. Примерно, 
говори се за екология, когато се помпат фекалии в езерото, когато примерно 
зелените зони в града се застрояват и презастрояват. Планът съдържа 
огромно лицемерие. Последният аргумент да върнем този План, че в голяма 
част от проектите са във фаза „не е готов за реализация“, няма проектна 
готовност за изпълнение за проекта. Така че отново казвам, това е една 
курсова работа, която трябва да се върне за доработка. Благодаря Ви. 
Разчитам на Вас. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Бояджийски. Г-н Георгиев, заповядайте. Г-н Мартин 

Златев след това. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, това е План за интегрирано развитие на Варна. Това е 

документ, от който градът има нужда, за да усвоява евросредства. Нашата 



организация, вярва на идеята, че трябва да привлечем всеки лев, всеки цент, 
всеки долар, ако щете и други валути, които могат да дойдат в града ни. За 
нас няма значение видът на валутата. Важно е градът да се развива с бързи 
темпове, защото само преди няколко дни бях в големия град Шумен, където 
Индустриалната зона засенчва в пъти тази, която ние си говорим вече втора 
година и си мечтаем. За съжаление, като общински съветник на Варна това 
ме боли. Виждате за каква индустриална зона става въпрос. Това може да се 
случи във Варна. Просто трябва да има по-голяма активност. Този План е 
един от инструментите, но за съжаление, това, което виждаме в него, е такъв 
лек роман за съботно-неделната вечер, където човек може да си го чете с 
чай, билков. За съжаление, всички ние имаме нужда от този План, защото 
без него няма да можем да развиваме визията на града. Затова бих искал да 
получим потвърждение, че този План не е окончателен в момента и имаме 
право да добавяме проекти в него. Доколкото разбрах в разговор с г-н 
Николай Георгиев, през някакъв период има право да се актуализира. 
Доколкото разбрах, през шест месеца. За нас от „Възраждане“ това е важно 
да има такава възможност, защото ние сме готови с възрожденските проекти 
за възрожденска Варна, които ще бъдат изпълнявани от следващия 
възрожденски кмет. Така че от следващата година за нас е важно да се 
приеме този План, защото ние в момента работим за бързото развитие на 
града. Така че ще подкрепим факта да има План, не съдържанието на 
настоящия План, защото той не е от най-великата форма на икономическо 
развитие, но все пак трябва да има такъв документ, за да може да създаваме 
и за да развиваме Варна с много бързи темпове. Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря, г-н Георгиев. Г-н Златев, заповядайте, след това г-жа 

Гърдева. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря Ви, г-н Георгиев, малко трябва да се развеселим, защото да 

не се спихнем, дето се казва. Нашата група, новосформираната група 
„Обединение за Варна“, ще подкрепи този План, но имаме няколко 
забележки отново и не толкова забележки, а неща, които в предварителен 
разговор с г-н Георгиев разбрах, че наистина ще има актуализация и ние 
трябва да се подготвим дори за тази актуализация, защото много бегло мина 
обсъждането на този целия този Интегриран план за развитие. В залата при 
общественото обсъждане в Юнашкия салон не знам гражданите колко бяха, 
то в последния момент се съобщи, Онлайн трябваше заявки да има. Те 
свършиха. Отказаха. Както и да е, не можахме да го видим. След това, когато 
го прочетох, се оказа, че „Аспарухово“ сме в много добро положение, ще 
имаме два басейна, за което благодарим. Но….  

 



От залата 
/н.р./ 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Така е записано – два басейна. Но два въпроса имам. В комисията 

„Младежки дейности и спорт“ имаме писмо от спортния клуб, за който ние 
дадохме пари за гимнастическия клуб за зала. Да. Ще ги дадем. В тази връзка 
в този интегриран план за развитие не видях изграждането, освен една 
многофункционална спортна зала, не видях изграждане на някаква 
специализирана зала. Така че ще предложа в актуализацията, когато се 
прави, още отсега да се започне едно такова проектиране за такава зала, за 
да можем да приютим нашите гимнастици, които са дали толкова много на 
нашия град и да имат да работят в спокойна среда, а не както последните 
няколко месеца – щяха да бъдат изритани на улицата от сдружението, в 
което и ние имаме дялове като Община. Вторият въпрос, който възникна и 
той пак е вследствие на процесите, които се развиват във Варна – това е за 
създаването на многоетажни паркинги. Вследствие на кризата в Украйна, на 
войната в Украйна, бежанската вълна се оказа, че във Варна не можем да 
приемаме толкова много бежанци. Ако дойдат и повече, не знам какво ще 
правим с колите им. Няма буферни… 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Сега дайте да не влизаме в спор. Много мога да говоря. Двадесет дена 

съм събирал информация. Мога да говоря. Продължавам да събирам.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Продължавайте, моля Ви. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Така. Няма буферни зони. Това също не е предвидено в този План. Ще 

желая и на следващата комисия ще присъствам, която е по европейските 
проекти, многоетажни паркинги да има поне два във Варна, в двата края на 
Варна, заедно с буферни паркинги да се предвидят. Това нещо е жизнено 
важно за Варна. Има места, предвиждани са, но в момента вие не можете да 
ми отговорите дали има предвидено в този проект. Ако го няма, ще ми 
кажете в колко месечен срок ще има актуализация, да бъде заложено 
проектирането на такива паркинги. Ние ще подкрепим този План за 
момента. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Марица Гърдева, заповядайте. След това колегата Капитанов. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, преди да се отвори възможност да ни върнат във 

Възраждането години назад, да се съсредоточим върху Плана. Аз 
съжалявам, че представители на управляващата в момента четворна 
коалиция си позволиха по този начин да правят декларации, защото всички 
ние знаем, че благодарение именно на техния депутат г-н Борислав Гуцанов 
в общинския бюджет за важни инфраструктурни проекти няма да влязат 
двеста и дванадесет милиона лева. Така че, за да се случи един план, колеги, 
той освен всичко останало, и аз много се надявам да се случи, трябва да има 
и необходимото финансиране. И призовавам всички тук парламентарно 
представени партии да говорят със своите народни представители и когато 
става въпрос за Варна, те да ни подкрепят по отношение на необходимите 
средства за развитие на града. Така че много Ви благодаря, но нека да не 
правим внушения, които нямат нищо общо с реалността.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, имате думата.   
 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми колеги, Планът за развитие на нашия град е изключително 

важен и при положение че става въпрос за възможна, огромна за нашите 
стандарти сума, която може да ползваме, би било лудост просто да не 
вложим максимално усилия, за да ги усвоим - като казвам усвоим, имам 
предвид в полза на града, а не в нечия друга полза. Това, което обаче мен ме 
притеснява, че ние имаме доказана във времето, как да го кажа по - меко, не 
съвсем висока компетентност в изпълнение и създаване на, въобще на 
активности по европейски проекти. Т.е. ние в момента първо нямаме 
гаранция дали имаме капацитета да изпълним този План, независимо…те 
сумите могат да са там, могат да са готови да ги ползваме, ние да нямаме 
капацитет да създадем проекти, които да ги изпълнят със съдържание. От 
тази гледна точка, бих желал да призова администрацията да се постарае 
малко повече да развива този капацитет, защото той определено в момента 
е повече от проблемен. И това всеки един, който е запознат с тази тема, 
мисля, че излезе преди време някаква статистика, Община Варна първо е 
една от, така относително от слабо усвояващите, говорим на глава от 
населението, средства. Второ, ние пък бяхме някакви рекордьори по 
отношение на обжалването и загубени или по-скоро съдебни дела, които са 
водени в тази посока. Обаче искам да обърна внимание на нещо друго, което 
е много важно в момента. Този План сам по себе си дава посоката за 
развитие на нашия град, който в рамките на 7 години ние трябва много 



интензивно да променим нашия град в начин, който считаме за полезен за 
всички нас. Това обаче е абсолютно в пряка свързаност с Общия 
устройствен план на Варна, който вече 10 години не е актуализиран, и ние 
ако не се постараем и там да положим някакви усилия, всъщност сами си 
слагаме спирачка в колелата. Ние искаме или не искаме този План, тука 
имаме два фактора, които са много важни. Първо, да развием 
административен капацитет, да участваме с адекватни предложения. И 
второ – да променим Общия устройствен план на Варна, т.е. не да го 
променим, а да го актуализираме, да преценим къде са ни дефицитите, къде 
ни е потенциалът да се развиваме, и да работим в тази посока. Така че 
настоявам съвсем добронамерено всички ние да положим активно усилие в 
тези две посоки, защото те са полезни за всички нас. И няма никакво 
значение дали след това ще бъде възрожденски кмет с латинско ”Z” някъде 
написано или ще бъде някакъв си друг. Има значение, че ние споделяме една 
общност и трябва да работим за нейното развитие. Нали така, Жоро?! 
Благодаря! 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Други мнения и съображения? Д-р Станев, заповядайте! 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, за съжаление преди 10 

години Радо Коев, там горе стоеше, и каза, че тези планове са четени от 
много малко хора, някои се хилят, други плачат, но така или иначе приносът 
към Плана за развитие на града винаги е постен. В този План обаче, който 
сега е писан и последните години, тези планове се пишат от високо 
компетентни хора. Аз познавам хората, които са участвали в писането на 
Плана и съм говорил с тях. Нямам техните компетенции във всеки един 
сектор, но е достатъчно да ги чуете, за да разберете, че това, което те са 
подготвили, и с нашите колеги от администрацията е оформено – това е 
нещо много сериозно. Така. Естествено, че може да бъде критикувано във 
всеки един сектор и може да искаме подобрения. Въпросът е, този План в 
правилна посока ли е, или не е? Моето лично мнение – това е единствената 
правилна посока. Не знам за възрожденци, за други, които уж тука бяха и в 
Съвета и изчезнаха, бяха в политиката в България, в бизнес блокове, други 
и изчезнаха. Това не ме интересува, когато става въпрос за Плана на Варна. 
Защото, който е да е, той ще трябва да разбере, че има приоритети, които се 
нуждаят не само от подкрепата на Общинския съвет, който не е запознат или 
се подхилква под мустак, защото е съветник един мандат или пет мандата, а 
не гледа сериозно. Гледа сериозно на някакви лични или малко по-различни 
интереси. Така че моето лично мнение –  Планът е изключително важен по 
посоката, която задава. Не съм съгласен с промяната на Общия устройствен 
план. Вижте, едвам, едвам вкарахме няколко зони в екологичните сектори. 



Почти всичко, което гледам през последните 8-10 месеца, не само тук, а и в 
България отива към стесняването им. Т.е. когато даваме такова предложение 
нека предварително 5-6 месеца да го обсъдим, нали…каква промяна ще 
правим. Но тука, тука, тука, тука да го обсъждаме насериозно, надълго, с 
много премисляне. Тези планове, които са за по 6, 7, 10, 15 години, те искат 
дълго премисляне. Така че аз смятам, че този План има огромно предимство. 
Той е истинска Стратегия. Не само за нас, а и за нашите деца, и че всякакъв 
модел на поведение спрямо тези планове, за последните три говоря само, 
означава да сменим политиката на града. Няма нужда, варненци към този 
момент не искат това от нас, искат, някой правилно отбеляза от колегите, да 
изпълним това, което планираме. Благодаря!  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Капитанов, реплика към д-р Станев. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря на г-н Станев за неговата мъдрост. Аз съм, между другото, 

напълно съгласен с него. Ние трябва да отделим много време и внимание за 
обсъждане, евентуално на някаква, като казвам не промяна, а по-скоро 
разглеждане и евентуално корекции, които не би трябвало да са големи, в 
Общия устройствен план на Варна. Въпросът е, г-н Станев, че това е 
единствено в правомощията на кмета да го предложи, т.е. аз в момента 
приемам, че ние с Вас имаме една обща цел. И се надявам той да ни чува 
отнякъде в момента и той да предложи такова обсъждане, защото, както и 
да го погледнете, една права линия, за да я изследваме от време на време, се 
налага да има някакви корекции на курса. Има винаги някакви, от някъде 
духнал вятър, от другаде ни ударила вълната, и ние трябва по някакъв начин 
да се съобразяваме с обективните реалности, които не сме знаели, че ще се 
случат преди 10 години. Така че в тази посока аз съм абсолютно съгласен с 
Вас и просто предлагам да направим така, че да има едно сериозно 
обсъждане, задълбочено, ние не говорим за създаване на нов Общия 
устройствен план на Варна, а просто да направим така, че да видим къде, 
както казах, са дефицитите и къде можем да спечелим много от него. Това 
е. Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да подчертая, колеги, че Общинският съвет не може да променя 

Общия устройствен план. Надявам се, да…И кметът не може да го променя, 
не може. Министерството. Така. Други мнения и съображения? МРРБ, да. 
Ако няма други мнения и съображения, режим на гласуване.  

 
От залата 
/н.р./ 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Репликираха го вече от Вашата група, стига толкова. Режим на 

гласуване.  
 

844-8. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.13, ал.4 от Закона за 
регионалното развитие, по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21026970ВН/30.12.2021 г. и писмо от Христо Иванов – заместник кмет 
на Община Варна с рег. № РД21026970ВН-001ВН/17.02.2022 г., Общински 
съвет – Варна приема План за интегрирано развитие на Община Варна 
за програмен период 2021-2027 г. и приложенията към него, съгласно 
приложение към настоящото решение.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колега, който да не е успял да гласува? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38, против – 1, 

въздържали се – 3, отсъстващи – 9, предложението се приема. * 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, а, г-н Бояджийски, извинявайте, 

отрицателен вот. 
 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Нашата група вижда огромен резерв в подобряване на този План. 

Лично не вярвам, че този тип гласувания, днеска ще гласуваме Плана, 
защото утре ще го променим, въобще имат някакъв смисъл. От друга страна, 
градът вече е узрял за промяна и хората са готови да сменят управлението 
на града. Всички знаем, че градът се управлява лошо и този План може да е 
една основа за смяна на управлението. Подчертавам още един път, че 
Планът не беше обсъден… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Правите в момента политическо изказване, което не е отрицателен 

вот. Спазвайте процедурите. Кажете си мнението защо сте гласувал 
„против“, не злоупотребявайте с правото си на отрицателен вот. 
 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Ще се възползваме тогава от правото да обжалваме това решение. 
 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
А, обжалвайте го, познавате юридическите процедури. Освен всичко 

друго, видях, че познавате и юридическите процедури и се възползвайте да 
го обжалвате, пък да видим съда какво ще Ви каже. Така. Защо се смеете, 
колега Боев, не съм ли прав? Третото предложение – относно даване на 
съгласие Община Варна да се присъедини към инициативата на 
Европейската комисия Споразумение за зелен град – чисти и здравословни 
градове в Европа, като упълномощава кмета на община Варна да подпише 
Споразумение за зелен град – чисти и здравословни градове в Европа. Имате 
думата. Няма подадени заявки, режим на гласуване.  

 
845-8. На основание чл.21, ал.1, т.13, чл.59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22001679ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да се присъедини към инициативата на 
Европейската комисия – Споразумение за Зелен град – чисти и здравословни 
градове в Европа, като упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 
Споразумение за  Зелен град – чисти и здравословни градове в Европа, 
съгласно приложение към настоящото решение.  

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

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

 
За протокола: Стефан Станев – „за“, Йордан Павлов – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40, против – 0, 

въздържали се – 4, отсъстващи – 7, предложението се приема. * 
 
Преминаваме към следващата точка от дневния ред. 

  



ІX. 
 

По точка девета 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.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващите предложения за решения са от ПК „Социални дейности и 

жилищна политика“ относно, първото е – отпускане на еднократни 
финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 
потребности. Положително становище на комисията ведно с предварително 
изпълнение. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

846-9. 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 предложения от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21025138ВН/03.12.2021 г. и рег. № РД22005966ВН/21.03.2022 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. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Николай Почеканов – „за“ 

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40, против – 0, 
въздържали се – 0, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение от ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ е относно неотпускане на еднократни финансови помощи за 
задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. Мнения и 
съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  

 
847-9. 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 предложения от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21025138ВН/03.12.2021 г. и рег. № РД22005966ВН/21.03.2022 г., 
Общински съвет – Варна не отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели с гласуването? 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33, против – 0, 

въздържали се – 5, отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 

Преминаваме към точка десета от дневния ред. 
  



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на следните общински лечебни 
заведения: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 
КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090026;  

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН 
РИЛСКИ“ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178;  

3. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813154554;  

4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813116984;  

5. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – „СВЕТА 
ЕКАТЕРИНА“ ВАРНА „ ЕООД, ЕИК 813152934; 

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ 
ЕООД, ЕИК 103514755;  

7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065; 

8. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-
ВАРНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154;  

9. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 
МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161.  

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Започваме с първото. Тук само процедурно – касае се за 

утвърждаване. В случай че няма налице утвърждаване, това означава, че се 
повтаря процедурата по конкурса, която сме възприели с решение от 
предходно заседание на Общински съвет. Започваме с ДКЦ I „Св. 
Клементина – Варна“ ЕООД, като предложението за спечелил конкурса, 
което следва да подложим на дебат и гласуване, е относно д-р Иван Иванов 
Иванов. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
 
 
 
 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

848-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 
„СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ ЕООД, избрана с Решение № 773-
5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 
реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 
№4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 
„СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ ЕООД, д-р Иван Иванов Иванов, класиран на 
първо място. 
 

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

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35, против – 1, 

въздържали се – 3, отсъстващи – 12, предложението се приема. * 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение, относно ДКЦ „Свети Иван Рилски – 

Аспарухово – Варна“ ЕООД, като предложението на комисията е да 
утвърдим д-р Людмил Стефанов Цветков. Имате думата. Режим на 
гласуване.  

 
849-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 



Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, избрана с 
Решение № 774-5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински 
съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 
№4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, д-р Людмил 
Стефанов Цветков, класиран на първо място. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37, против – 0, 

въздържали се – 3, отсъстващи – 11, предложението се приема. * 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е относно „ДКЦ 3 – Варна“ ЕООД, като 

предложението на конкурсната комисия е д-р Ивелина Стойкова Василева 
да бъде утвърдена. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
850-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III 
– ВАРНА“ ЕООД, избрана с Решение № 775-5(22)/10.12.2021 г. на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 
№4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – 
ВАРНА“ ЕООД, д-р Ивелина Стойкова Василева, класиран на първо 
място. 

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



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39, против – 0, 
въздържали се – 1, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Следващото предложение е относно „ДКЦ 4 – Варна“ ЕООД. 

Предложението на комисията е да бъде утвърдена д-р Соня Георгиева 
Цекова. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

851-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР IV 
– ВАРНА“ ЕООД, избрана с Решение № 776-5(22)/10.12.2021 г. на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 
№4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР IV – 
ВАРНА“ ЕООД, д-р Соня Георгиева Цекова, класиран на първо място. 

Решението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който не е успял да гласува? 

 
За протокола: Николай Почеканов – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 20, против – 2, 

въздържали се – 16, отсъстващи – 13, предложението не се приема. * 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма утвърждаване по ДКЦ 4 и съответно следва провеждане на нова 

процедура по конкурс. Следващото предложение е относно ДКЦ V „Св. 
Екатерина“ ЕООД. Предложението на комисията е да бъде утвърдена доц. 
д-р Галинка Иванова Павлова, д.м. Имате думата. Режим на гласуване.  

 



852-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V 
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА„ ЕООД, избрана с Решение № 777-
5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 
реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – 
СВЕТА ЕКАТЕРИНА„ ЕООД, доц. д-р Галинка Иванова Павлова, д.м, 
класиран на първо място. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 34, против – 1, 

въздържали се – 5, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е ДКЦ „Чайка“ ЕООД. Предложението на 

комисията е да бъде утвърдена кандидатурата на д-р Румен Илиев Димов. 
Имате думата. Режим на гласуване.  

 
853-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
„ЧАЙКА““ ЕООД, избрана с Решение № 778-5(22)/10.12.2021 г. на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши: 



Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
„ЧАЙКА““ ЕООД, д-р Румен Илиев Димов, класиран на първо място. 

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

 
За протокола: Велин Стоянов – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36, против – 0, 

въздържали се – 4, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение – „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ 
ЕООД. Предложението на комисията е да бъде утвърдена кандидатурата на 
проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
854-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО 
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. 
Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, избрана с Решение № 
779-5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н., 
класиран на първо място. 

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



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35, против – 0, 
въздържали се – 7, отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото лечебно заведение е „Специализирана болница за 

активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - 
Варна“ ЕООД. Предложението за утвърждаване на кандидатура е за проф. 
д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
855-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО 
АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА“ ЕООД, избрана с Решение № 780-
5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 
реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ – ВАРНА“ ЕООД, проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м., 
класиран на първо място. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Анелия Клисарова – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35, против – 0, 

въздържали се – 7, отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение на комисията е относно „Медицински 

център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД, като 



предложението за утвърждаване на кандидатура е на д-р Христо Вълев 
Кьосев. Имате думата. Режим на гласуване.  
 

856-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от 
Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 
на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 
Варна и по предложение с рег. № ОС22000228ВН/18.03.2022 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА I – ВАРНА“ ЕООД, избрана с Решение № 783-
5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 
реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/18.03.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА I – ВАРНА“ ЕООД, д-р Христо Вълев Кьосев, 
класиран на първо място. 

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

 
За протокола: Руслан Влаев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38, против – 0, 

въздържали се – 2, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, това са утвърдените кандидатури, както ги изчетохме и 

гласувахме. Сега остават три лечебни заведения, на които трябва да се 
обяви, да се проведе нов конкурс. Това са „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, 
„Дентален център I Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен център 4 
– Варна“ ЕООД. Така. Предложението за решение е същото, но все пак ще 
го прочета и ще го подложа на гласуване, заедно с комисията, която сме 
определили на предходно заседание, в същия състав с предходното 
решение. 

 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 
закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка 
с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по реда на 
Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 
контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества Общински съвет – Варна 
обявява конкурс за възлагане управлението на изброените от мен лечебни 
заведения при същите условия, приети с решение на предходно заседание 
на Общински съвет – Варна, при същата комисия и съответните срокове, 
съгласно наредбата. Режим на гласуване.  

 
857-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 
закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 
с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 
провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 
контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 
000090147. 

 
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 
26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 
публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 
мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 



степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 
квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 
здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 
държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 
лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 
съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 
1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 
1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 
дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 
последните две години преди назначаването, ако са останали 
неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 
роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 
включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 
или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 
предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 
и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 
секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 
 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 
 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 
1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 
 
II. Необходими документи: 
1. Заявление за участие в конкурса по образец; 
2. Автобиография; 
3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 



* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 
документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 
Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 
изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 
обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 
предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 
извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 
обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 
конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 
за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 
се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 
тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 
декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 
III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 
повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 
бъдещо развитие“. 

 
IV. Място и условия за подаване на документите:  
1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 
приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 
два отделни плика, както следва: 

- плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 
съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 
- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 
на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 
името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 
длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 
на обявата.  



5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 
проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 
етаж 2, стая на общинския съветник на 20.05.2022 г. от 10:00 часа. 

 
V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  
Конкурсът се провежда на три етапа:  
1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  
2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  
3. Събеседване с кандидатите.  
Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 
условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 
за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 
VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 
разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 
междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 
доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 
предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 
сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 
официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  
https://varnacouncil.bg/. 

 
VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 
състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 
на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 
председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 
медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 
5. Анастасия Маринова Георгиева  – длъжностно лице от общинска 

администрация; 
6. Петя Цветанова Петрова - длъжностно лице, представител на 

дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

https://varnacouncil.bg/


7. Д-р Дочка Симеонова Михайлова – представител на РЗИ – Варна. 
 
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 
на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 
заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 
кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 
разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 
събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 
Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 
участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 
работа.  

 
VIII. Критерии за оценяване и класиране:  
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 
кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 
ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 
изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 
допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 
добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 
1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 
2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 
3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 
4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 
5. логическа структура на разработката; 
6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 
8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 
2. степен на познаване на нормативната уредба; 
3. способност да се планират и взимат управленски решения; 
4. административни умения, професионални и делови качества; 
5. комуникативни способности и организационни способности; 
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 



8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 
с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 
оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 
формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 
комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 
средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 
по-ниска от мн. добър 4,50. 

 
IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 
Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в която 
се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 
2. Публичното предприятие; 
3. Изискванията към кандидатите; 
4. Критериите за подбор; 
5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 
6. Изискуемите документи; 
7. Начина за комуникация с Комисията; 
8. Краен срок за представяне на документите. 
 
X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 
от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 
утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 
избран за заемане на съответната позиция. 

 
858-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 
закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 
с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 
провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 
контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на „ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090186. 

 



1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 
заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 
26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 
публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 
мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 
степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 
квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 
здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 
държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 
лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 
съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 
1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 
1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 
дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 
последните две години преди назначаването, ако са останали 
неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 
роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 
включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 
или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 
предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 
и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 
секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 
 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 



 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 
контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 
акт или устава на дружествата. 

 
II. Необходими документи: 
1. Заявление за участие в конкурса по образец; 
2. Автобиография; 
3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 
* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 
Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 
изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 
обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 
предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 
извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 
обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 
конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 
за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 
се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 
тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 
декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 
III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 
повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 
бъдещо развитие“. 

 
IV. Място и условия за подаване на документите:  
1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 
приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 
два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 
съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 



- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 
заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 
на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 
името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 
длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 
на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 
проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 
етаж 2, стая на общинския съветник на 20.05.2022 г. от 10:00 часа. 

 
V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  
Конкурсът се провежда на три етапа:  
1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  
2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  
3. Събеседване с кандидатите.  
Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 
условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 
за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 
VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 
разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 
междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 
доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 
предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 
сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 
официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  
https://varnacouncil.bg/. 

 
VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 
състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 
на комисията; 

https://varnacouncil.bg/


2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 
председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 
медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 
5. Анастасия Маринова Георгиева  – длъжностно лице от общинска 

администрация; 
6. Петя Цветанова Петрова - длъжностно лице, представител на 

дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 
7. Д-р Дочка Симеонова Михайлова – представител на РЗИ – Варна. 
 
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 
на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 
заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 
кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 
разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 
събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 
Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 
участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 
работа.  

 
VIII. Критерии за оценяване и класиране:  
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 
кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 
ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 
изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 
допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 
добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 
1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 
2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 
3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 
4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 
5. логическа структура на разработката; 
6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 



8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 
следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 
заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 
3. способност да се планират и взимат управленски решения; 
4. административни умения, професионални и делови качества; 
5. комуникативни способности и организационни способности; 
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 
8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 
оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 
формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 
комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 
средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 
по-ниска от мн. добър 4,50. 

 
IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 
Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в която 
се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 
2. Публичното предприятие; 
3. Изискванията към кандидатите; 
4. Критериите за подбор; 
5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 
6. Изискуемите документи; 
7. Начина за комуникация с Комисията; 
8. Краен срок за представяне на документите. 
 
X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 
от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 
утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 
избран за заемане на съответната позиция. 

 
859-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския 
закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка 
с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 



конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 
провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 
контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК 813116984. 

 
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 
26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 
публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 
мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 
степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 
квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 
здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 
държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 
лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 
съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 
1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 
1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 
дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 
последните две години преди назначаването, ако са останали 
неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 
роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 



включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 
или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично 
предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 
и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 
секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 
 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 
 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 
1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 
 
II. Необходими документи: 
1. Заявление за участие в конкурса по образец; 
2. Автобиография; 
3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 
* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 
Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 
изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 
обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 
предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да 
извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 
обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 
конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността 
за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не 
се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 
тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 
декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 
III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 
повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 
бъдещо развитие“. 



 
IV. Място и условия за подаване на документите:  
1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 
приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 
два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 
съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 
- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда 
на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва 
името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 
длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 
на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 
проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 
етаж 2, стая на общинския съветник на 20.05.2022 г. от 10:00 часа. 

 
V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  
Конкурсът се провежда на три етапа:  
1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  
2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;  
3. Събеседване с кандидатите.  
Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Наредба за 
условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите 
за управление и контрол на публичните предприятия на община Варна. 

 
VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното 
разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, последния 
междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и годишен 
доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще бъде 



предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в 
сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както и на 
официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  
https://varnacouncil.bg/. 

 
VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения в 
състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, Председател 
на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 
председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 
медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 
5. Анастасия Маринова Георгиева  – длъжностно лице от общинска 

администрация; 
6. Петя Цветанова Петрова - длъжностно лице, представител на 

дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 
7. Д-р Дочка Симеонова Михайлова – представител на РЗИ – Варна. 
 
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при условията 
на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните 
заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и предостави на 
кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да 
разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе 
събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет - 
Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 
участници. Преди започване на работата си комисията приема правила за 
работа.  

 
VIII. Критерии за оценяване и класиране:  
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 
кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 
ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 
изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 
допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 
добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 
1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

https://varnacouncil.bg/


2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 
заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 
показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 
лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 
6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 
8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 
2. степен на познаване на нормативната уредба; 
3. способност да се планират и взимат управленски решения; 
4. административни умения, професионални и делови качества; 
5. комуникативни способности и организационни способности; 
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 
8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 
оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се 
формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на 
комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 
средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не 
по-ниска от мн. добър 4,50. 

 
IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 
Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в която 
се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 
2. Публичното предприятие; 
3. Изискванията към кандидатите; 
4. Критериите за подбор; 
5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 
6. Изискуемите документи; 
7. Начина за комуникация с Комисията; 
8. Краен срок за представяне на документите. 
 
X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна резултатите 
от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение за тяхното 



утвърждаване и определяне на класирания на първо място кандидат за 
избран за заемане на съответната позиция. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Няма. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38, против – 0, 

въздържали се – 2, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към следваща точка единадесета от дневния ред. 

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да 

участва в редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 
Варна, насрочено на 18.04.2022 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате дневния ред за събранието, колеги, и съответно думата за 

мнения и съображения. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

860-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е 
от Закона за водите, и във връзка с писма рег. № РД22006422ВН/25.03.2022 
г. и рег. № РД22006422ВН-001ВН/25.03.2022 г. от Областния управител на 
област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 
упълномощава, при невъзможност на Кмета на Община Варна да присъства, 
представителя на Община Варна – общинския съветник Станислав Георгиев 
Иванов, да участва в редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД Варна, което ще се проведе на 18.04.2022 г. /понеделник/ от 
14,00 часа и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане бюджета 
за 2022 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета по бюджета за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета за дейността за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да 



участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 
за 2022 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
проект на договори между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД и 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
Бизнес-план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - 
Варна“ ООД за 2022 г. – 2026 г.“ - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна.  

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

860-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в редовното Общо събрание на Асоциация по В 
и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 
– Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, общинският 
съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 
Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Велин Стоянов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41, против – 0, 

въздържали се – 0, отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Следващата точка е дванадесета от дневния ред. 

  



XII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение от общинския съветник Генадий Атанасов да 

бъде член на комисията по „Приватизация и следприватизационен контрол“. 
Имате думата за мнения и съображения. „Приватизация и 
следприватизационен контрол“ има свободни места. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

861-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 4 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,  Общински съвет 
– Варна решава общинският съветник Генадий Христов Атанасов да бъде 
член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол. 

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

въздържали се – 1, отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е отново от колегата Генадий Атанасов да 

бъде член на ВрК „Правна“. Колега, Вие юрист ли сте? Какво правите в 
Правна комисия, нали... Там по същество не гласуваме, гледаме за 
законосъобразност. Така. Имате думата за мнения и съображения. Режим на 
гласуване.  

 
862-12. 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 ВрК „Правна комисия”. 

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



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36, против – 0, 
въздържали се – 1, отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение – колегата Христо Атанасов да бъде член 

на ВрК „Правна“. Имате думата. Режим на гласуване. Арх. Христо 
Атанасов. Нали казахте, че не сте юрист и аз затова… 

 
863-12. 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 Христо Атанасов Атанасов да бъде 
член на ВрК „Правна комисия”. 

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

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39, против – 0, 

въздържали се – 0, отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение – колегата Христо Боев да бъде включен в 

състава на ВрК „Правна“. Имате думата. Режим на гласуване. Кой как 
действа – комисията ли? Подмолно, да. Винаги подмолно действа. Както Ви 
казах, едно добро начало е хиляда адвоката на дъното на океана. Който иска 
да е с адвокатите, добре дошъл. 

 
864-12. 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 Христо Бойчев Боев да бъде член на 
ВрК „Правна комисия”. 

 
За протокола: Юлияна Боева – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40, против – 0, 

въздържали се – 0, отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Златев, имате думата. 
 

 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, колеги, искам да внеса едно уточнение, което не 

беше прочетено още в началото, за създаването на групата. Благодаря Ви, 
че го съобщихте, това е нормално, но не съобщихте кой е председател на 
групата. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Председател на групата – Светлан Златев, извинявам се, може би в 

суматохата. 
 

Мартин ЗЛАТЕВ 
Да. Златев е, но е Светлан. Мартин Златев е говорител. Така че да се 

знае, че Светлан Златев е председател на групата „Обединени за Варна“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се. Ние ще го качим в Регистъра, това нещо официално ще 

се вижда. Така. Няма други заявки, колеги, за участие в комисии. 
  
Преминаваме към следваща точка – Дискусия с гражданите. 

  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
                                        Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма постъпили писмени заявки от страна на гости, няма и гости в 

залата, поради което и поради изчерпване на дневния ред закривам 
днешното заседание. 
  

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 
* 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 система. Списъците от 
информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 
неразделна част от настоящия протокол. 

 
 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                               В А Р Н А 

 
 

                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 
 

  
____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   
 
 
 

             
СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
 
__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 
 


