
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 26 

 
Двадесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна, под 

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

Балабанов, се проведе на 17.05.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. до 16:15 ч. 

 

Присъстват 48 общински съветника, отсъстват 3: 

 

Антон Христов АПОСТОЛОВ 

Калин Колев МИХОВ 

Руслан Владков ВЛАЕВ  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми гости, откривам днешното заседание на Общински съвет. 

От днешното заседание по уважителни причини Ви уведомявам, че 

отсъства Руслан Влаев, който ни е информирал предварително. 

Така, имаше заявка в предварение от председателя на групата на 

„Възраждане“ за изказване или декларация не разбрах. Преди да 

пристъпим към разглеждане на дневния ред давам думата на колегата 

Николай Костадинов. Заповядайте. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, декларация 

срещу концесионирането на пристанище Варна. Преди няколко седмици на 

брифинг областният управител Благомир Коцев и областният координатор 

на партия „Продължаваме промяната“ Николай Стефанов заявиха, че 

отдаването на Варненското пристанище на концесия е належащо. Още 

повече се обявиха за бързо концесиониране, каквото и да означава това. 

Десетилетия наред пристанище Варна системно се разрушава и поставя в 

подчинено положение спрямо пристанище Констанца. През 90-те години 

пристанищата на Варна и Констанца тръгват с равен старт. Днес виждаме 

разликата между управлението с грижата на добър стопанин и източването 

с грижата на добър крадец пристанище Варна се превърна в бледо копие на 

Констанца, която използвайки слабостта на управляващите в България се 

превърна в регионален морски транспортен център. Преди година и 

половина Общински съвет – Варна поиска справка от пристанище Варна за 

проблемите, които ограничават неговата конкурентоспособност. 

Получихме обстоен отговор, където проблемите бяха ясно дефинирани и 

до там. Пристанище Варна продължава да не разполага с достатъчно 

закрити складове. Не притежава достатъчно кейови места. Не разполага с 



достатъчно и съвременна подемна техника. От месеци правителството на 

подмяната лъже, че ще представи тъй наречен „мастър план“. Но и да го 

направят няма как да разчитаме, че хора, които обслужват преди всичко 

чужди интереси биха защитили българския национален интерес. Варна 

беше фактор в Черно море и пак може да бъде. Но не и ако продължаваме с 

кражбите под формата на приватизация и подаръците под формата на 

концесии. „Възраждане“ Варна се обявява против концесионирането на 

ключов държавен актив като пристанище Варна. Обявяваме се за 

управлението на порта и превръщането му в държавен мотор за развитие 

на българската икономика. Призоваваме пристанище Варна да бъде 

надпартийна кауза, която целеустремено да обедини всички пробългарски 

организации и най-вече политическите организации в общинския съвет на 

Варна. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред на 

днешното заседание. Имате го изпратен на имейлите си като във 

вчерашния ден е постъпило единствено писмо от Областна администрация 

за определяне на представител на Община Варна в Комисия за изработване 

на областна аптечна карта, което, ако не възразявате ще Ви предложа да 

включим в дневния ред предвид наближаващото заседание. Формална е 

процедурата. Общински съвет трябва да избере, както за областната 

здравна карта, така и за областната аптечна карта представител за участие 

във въпросните две комисии. Имате думата по предложението за 

включване на точката в дневния ред. Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Стефан Станев – „за“, Даниела Димова – „за“, 

Антоанета Цветкова – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 46; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред на 

днешното заседание? Колега Георгиев, имате думата. Георги Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, първото ни предложение е свързано с това точка четири 

„Питания и отговори на питания“ да бъде прехвърлена като точка едно. 

Опитът ни от предното заседание показа, че до момента, в който дойде за 

обсъждане въпросната точка не остана никой, който да питаме. За щастие 



предния път дойде кметът на Варна. Този път дали ще дойде не сме 

сигурни. Затова е важно тази точка да бъде точка едно.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, във връзка с направеното предложение първо да 

кажа по отношение на предходното заседание, че всички съветници бяха в 

залата в това число и кмета и имаха възможност да поставят своите 

въпроси. По отношение на днешното заседание - в момента кметът е на 

Международен форум в Икономическия университет, в който участва. По 

тази причина точката е сложена като четвърта, за да може да се включи. 

Ако решите да е първа, просто той няма да присъства на точката.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Добре. В такъв случай оттегляме тази точка, това предложение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Второто ни предложение е свързано с отпадане на точка едно – 

разглеждане на предложения за решения на постоянна комисия 

„Собственост и стопанство“. Тази  точка не е належаща за гласуване. 

Варна може да мине и без да продава ключови активи. Варна няма нужда 

от декапитализация, затова ние от „Възраждане“ предлагаме тази точка да 

отпадне.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Колеги, мнения и съображения по въпроса? Госпожо 

Гърдева. След това господин Иванов. Да, заповядайте. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, всички ние бяхме свидетели на предната сесия на 

ентусиазираните предложения от страна на колегите от „Възраждане“ – 

„дайте да дадем“. Нали така беше? От бюджета. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Не. Не. Не сме казвали никога „дайте да дадем“. Е питат ме – 

отговарям. А, разбрах. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Така че популистки предложения по отношение на приходната част 

на бюджета след „дайте да дадем“, „радваме се, че даваме“, мисля че 

изобщо не бива да се разглеждат в залата. Благодаря ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Да, само преди да Ви дам възможност да се изкажете, 

включването на точката в дневния ред е извършено, предвид факта, че има 

оспорване от Областния управител. В случай, че не бъде разгледано това 

нещо от там нататък опциите са или обжалване в съда или влизане в сила 

на предложението за решение. Така че не разглеждането му при всички 

случаи не означава, че темата отпада. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Добре. Няма проблем за нас. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Други мнения и съображения има ли по въпроса?  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Моля? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов, моля не в диалогов режим. Така. Други мнения и 

съображения? 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. На подвиквания от залата няма да обръщаме внимание. 

Продължаваме работа. Няма други изказвания. Режим на гласуване. Дали 

точката да отпадне от дневния ред. Предложението на колегата Георги 

Георгиев. Цялата точка първа. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Цялата точка едно. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Собственост и стопанство. Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Мартин Байчев – „въздържал се“, Людмила Колева – 

„против“, Ивайло Митковски – „въздържал се“, Тодор Балабанов – 

„против“, Анелия Клисарова – „за“, Георги Георгиев – „за“. 



 

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

въздържали се – 18; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Колега Георгиев, заповядайте. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, благодаря. Господин председател, на предното заседание 

коментирахме предложението ни за поставяне на надписи „Варна“ преди 

24 май, като с това уважим българската култура. За момента няма реални 

изгледи тези надписи да бъдат поставени. Надявам се да се случи. Не знам 

колежката от въпросната дирекция….Вие ли ще го коментирате? Супер. 

Добре, само да довърша. Ако има шанс за надписите това е добре. Разгеле 

нещо да се случи в този град. Но като гледам образите на възрожденците 

на входа на …до Аспарухов мост остават разпаднати, грозни и там със 

сигурност няма изглед това да се случи, въпреки гласувания бюджет от 

5 000 лева. Има ги парите, не мога да разбера защо не го довършваме това. 

Добре. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Момент, ще Ви дам думата. Благодаря. Парите ги има гласувани, 

колега, ама в разходната част.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ами супер. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Йовчева, ако може за кратко да отговорите по отношение 

на надписите каква е ситуацията. Имате думата.  

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Добре знаете кога беше приет бюджета. Направили сме всичко 

нужно. В момента надписът се произвежда. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Чудесно. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Да. Ще положим усилия и за образите на възрожденците. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Кога? 



Антония ЙОВЧЕВА 

Не мога да Ви кажа. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не така в диалогов режим. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Как може да не може да кажете. Не е мозъчна хирургия. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, госпожо Йовчева. Имате ли други предложения? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Нямам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Така. Колега Вешев, заповядайте. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Уважаеми гости, уважаеми колеги, господин председател, предлагам 

да отпадне от дневния ред точка 5(3), тъй като в предварително 

изпратените ни материали няма никакви материали по тази точка и като 

цяло колегите не са запознати с нейното съдържание. Значи, аз като член 

на комисията по култура и медии, прощавайте култура и духовно развитие 

съм наясно за какво става въпрос и мога да кажа, че не ни прави чест да я 

спускаме като …/н.р./, за да реши сложната ситуация с осигуряването на 

медиен комфорт на управляващите. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега. По отношение на твърдението за материалите, 

предложението е разгледано на постоянна комисия „Култура и духовно 

развитие“. Всъщност по същество то не съставлява нещо по-различно от 

това, което сте гледали през месец януари. Структурно е извадено от 

правилника единствено и само. Имате думата за мнения и съображения по 

предложението. Колега Капитанов, заповядайте.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми колеги, ако някой от Вас не е изпитал удоволствието да 

изгледа последната … записа на последната комисия по култура и медии, 

между другото много точна забележка на колегата, мисля че си заслужава. 

Просто, защото ние бяхме свидетели на един тотален фарс в начина, по 

който се представят и обсъждат и гласуват документи. Това което се случи, 

господин Балабанов, понеже Вие не бяхте там и ние предложихме на два 



пъти да бъдат отменени, тоест отложени за следваща комисия такива 

точки. В движение председателката на комисията започна да зачерква 

текстове от един документ и да ги прехвърли в друг документ. Ние така и 

накрая не бяхме наясно какво точно гласуваме и го казахме няколко пъти в 

залата. Между другото и тук има свидетели на Вашата маса. Това което, 

нали, единствената подобна … сега се сещам единствената подобна 

ситуация беше онази прословута комисия … сесия на общинския съвет, 

когато тук бяхме се събрали 10 души през декември миналата година и пак 

беше нещо подобно. Това което, обаче се случи е, че ние в момента и в 

материалите, които сме получили този документ, който не знаем какво 

представлява, защото той беше изчетен в движение от госпожа Тодорова и 

тя от два документа направи три с някакви автоматични препратки, ние не 

сме имали възможност да ги погледнем индивидуално какво 

представляват, за да можем да ги обсъдим и да си съставим мнение за тях. 

В момента все още тях ги няма, този документ специално, решението, 

което цели да обслужва медийно …. Благодаря. Решението, което 

всъщност цели да обслужва медийно общинската администрация и тегли 

20 % от бюджета на фонд „Култура“ без да има абсолютно нищо общо с 

културата и нещо повече този бюджет стои непроменен от 7 години, 

независимо от всички допълнителни разходи, които се налагат, свързани с 

инфлации и въобще развитието на обществото. Това е абсолютно 

недопустимо. Това освен всичко останало изтегля възможността от 

общински съвет да взема отношение към този тип финансиране, защото го 

прехвърля на комисия, която тези неща ще ги решава без тази информация 

да бъде на наше разположение преди самото решение. Ние ще знаем чак 

след като това се случи. Така че абсолютно категорично тази точка трябва 

да отпадне. Може да бъде разгледана евентуално на следваща сесия. Ние в 

момента нямаме формалното основание, ние не знаем какво представлява 

и няма как да си съставим мнението дали трябва да гласуваме „за“, 

„против“ или „въздържал се“. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Не отговаря на истината твърдението, че материалите 

не са ви изпратени. Проектът за решение, съдържащ абсолютно всички 

условия, тук ми го показват току-що на екран, е изпратен до абсолютно 

всички колеги общински съветници и това нещо може да си го видите 

колеги по имейлите, както и в самата програма Varco. Това нещо го има 

качено и може да си го видите. Изпратено е в срок. В срок…моля, да не ме 

прекъсвате. Ще ви дам възможност. Не сме в диалогов режим. Аз Ви 

изслушах. Така. Всичко останало е минало на заседание на комисията, пак 

казвам. А твърдението също така, че били взети 20 % от финансовите 

средства на фонд „Култура“ също не отговаря на истината, тъй като 

изначале фонд „Култура“ така или иначе знаете го приехме да бъде 800 



хиляди тази година. Няма какво да коментираме по темата. Третата тема, 

която засегнахте, колега Капитанов, по отношение на това за начина на 

финансиране на медийните проекти многократно в годините, многократно 

в годините подчертавам сме били обект на критика от страна на както 

колеги общински съветници, така и от обществеността, че ние като съвет 

решаваме на кои медии да бъде отпускано финансиране. По тази причина 

бе създаден конкурсен принцип, който конкурсен принцип по искане на 

представители на културната общност във Варна беше изваден структурно 

от Правилника за финансиране на проекти по фонд „Култура“ и беше 

съставено това решение, което сте разгледали на комисията по култура, 

като по същество самите правила не се различават по никакъв начин от 

тези, които сте гледали и през месец януари тази година или декември, ако 

се не лъжа. Не помня датата в момента, която да цитирам. Така че считам, 

че аргументите Ви са неоснователни. Имате думата. Да, заповядайте. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря, господин председател. Сега, колеги, ще ви помоля всеки 

от вас в момента да погледне в софтуера Varco tech, в точка пет, подточка 

три какво точно има приложено. Нищо. Също така ще ви помоля да 

погледнете в материалите, които получихме по имейл за предстоящата 

сесия, където има линк към google drive, в секцията за култура отново го 

няма това решение. Единственото място, където се коментира е в 

протокола, който трябва да се изтегли отстрани, в протокола от самата 

комисия. Това решение на нас не ни е предоставено като краен документ и 

освен това аз бях там, господин председател, а Вие не бяхте. Знам много 

добре за какво става въпрос. Дори в случая Вие казвате една не истина за 

определянето на тези 800 хиляди лева имаше огромни спорове в комисията 

преди около месец, когато се проведе в комисия по култура, когато по 

всякакъв начин бяха задавани в пряк текст въпроси към председателката 

дали ще бъдат съхранени тези 800, не този 1 милион, финансирали само за 

културата допълнително да бъдат отпускани пари за медиите и тя по 

всякакъв начин бягаше от този въпрос и останах с впечатление, че все пак 

ще се опита да ги защити. Тоест в самата комисия култура това, което 

казвате не е минавало. Да, то мина на решение на общински съвет, което 

обаче всъщност ние дори не сме го и взели. Защото ние гласувахме 1 

милион за фонд „Култура“ и нищо повече. Това разпределение, което беше 

подложено Вие сам го оттеглихте. И нещо повече искам да кажа, нали, 

приключвам. На нас ни се наложи да преразглеждаме фонд „Култура“, 

тоест Правилника на фонд Култура без абсолютно никакво позоваване на 

причината защо трябва да го направим. Тоест, Вие оттегляте точката от 

дневния ред и тя влезе отново в комисията без дори ние да знаем защо е 

това. И започва едно обсъждане без да знаем каква е причината. Няма 

никакво основание. Ние веднъж вече сме го гласували. Да, аз гласувах 



„против“, но ние сме го обсъдили и сме стигнали до някакво решение и в 

един момент се налага да вземаме втори път такова решение без никой да 

ни каже какво се промени междувременно и каква е причината. Дали е 

юридическа, дали е някаква друга ние не знаем. И всичко това нещо в един 

момент започна с рязане ¼ от един документ се изнесе, 1/3 от един друг 

документ и от тях се състави един трети. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Така, по отношение на материалите - на имейлите, които 

са ви изпратени в петък, съдържащи всички материали за сесията. Може да 

си го видите. Току-що ми го отварят тук и аз ги виждам. Значи в почивката 

заедно ще отворим. В момента няма как да го направим, разбира се, но 

материалите са там, в имейлите – в проекти за решения. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами показват ми ги тук. Не знам възможно ли е само Вие да ги 

нямате. Сега аз не ги виждам.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Господин председател, в проекти за решения – проект № 3. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точка пет – ПК „Култура и духовно развитие“. Решения от ПК 

„Култура и духовно развитие“ – номинации за награда, приложение към 

решение, писмо от Дирекция КДР, писмо от Дирекция КДР. В първия файл 

го имате това нещо. Така, колега Тодорова. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Да взема отношение, ако може. Благодаря. Тъй като стана дума 

няколко пъти за т.нар. председателка, и понеже съм аз, ще взема 

отношение. Извинявам се, ако ви губя времето. Когато насрочваме 

заседание на комисията по култура половин час по-рано ще съдействам на 

колегите да си намират документите, тъй като най-редовно се оказва, че 

този за тези документи все нещо липсва. В случая, за да не губя времето на 

останалите колеги, в проекта за решение, който е осем листа, на страница 

3, решение № 3 е точно решението за медиите. И няма как да не сте 

разбрали кое и какво се случва на комисията, тъй като едно и също 

нищихме над два часа. И всеки път, нали то е много интересно така да се 

провокира дискусия, но все пак комисията по култура трябва да решава 

въпроси, а не да провокира напрежение. Тъй като 6-7 месеца всички бяхте 



категорично против обединяването на механизма, по който всъщност се 

подкрепят медийни проекти с проектите по фонд „Култура“, когато най-

накрая все пак това нещо се раздели като материя пак бяхте недоволни. 

Тоест, аз не виждам позитивния елемент в някои елементи в работата на 

комисията по култура. И тъй като все пак говорим за една много важна 

част от обществения живот на Варна, а именно духовното здраве на 

варненци, някак си не е коректно вместо да мислим позитивно да се 

провокират, включително и теми къде се намират документите и пак някои 

точно колеги ги нямат. Затова на следващото заседание 30 минути по-рано 

ще ви напътствам да си прочетете документите, ако трябва ще прочетем 

творчески или по някакъв по – така разбираем начин всички документи. 

Тъй като десетина човека от състава на съвета присъстваха на заседанието 

на комисията по простата причина, че това е съставът на комисията по 

култура, ще помоля, когато се коментира какво се е случило, нали да 

говорим истини. Всъщност едно единствено …един единствен опит имаше 

тази тема да се остави за следващ път, а не два. Така че, нали всеки, който 

желае би могъл да изгледа записа. Не е добре да се провокират неща, които 

не са се случвали. Наистина сигурно би било по-добре да има конфликт, но 

аз мисля, че трябва да вървим напред, а не да така непрекъснато да 

създаваме някаква неприятна ситуация. Всъщност този документ, който 

всъщност комисията по култура прие като решение № 3 не е прехвърляно 

от тук, от таме, както се опитвате да кажете. То е издържан юридически, 

съгласуван е и е написан така разбираемо и по начина, по който ние като 

комисия по култура сме го коментирали и в работната група за медиите и 

на 4-ти януари на заседанието на комисията. Тоест текстът в общата си 

част, както сме го приели по принцип е абсолютно същия. Ще ви помоля 

наистина юридическите похвати по начина, по който се съставя и води 

една комисия да не бъдат префасонирани под някаква интересна така 

говорна форма, за да се създава напрежение в комисията, в съвета и сред 

варненци. Благодаря. Ще Ви съдействам. Аз и на комисия Ви обещах да Ви 

съдействам да си намирате документите.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Други мнения и съображения? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Мога ли само да отговоря, понеже беше към мен отправена 

забележката? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте, да.  

 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Така. Госпожо Тодорова, има видео запис. Надявам се, че стои за 

разлика от този, който…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега, нека не коментираме видео записа. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Говоря за това…./н.р./. Тя ме обвинява в лъжа. Това не е вярно. Аз 

два пъти съм пуснал процедура за отлагане на точки, защото не бяха 

подготвени. И изрично попитах в самата комисия къде е документът. 

Документ не ми беше представен. Този документ тя го чете в движение. 

Сега, това може да е нормална юридическа практика, там, където е тясно 

специализирана тази тема юридическа. Но тук има колеги, ето колегата 

Боев също беше там. Едната точка между другото беше с петима „за“ 

отлагане, четирима „против“ и един „въздържал се“, тоест беше на кантар. 

Втората точка също беше с подобно. Тоест, самата процедура на водене на 

това състезание беше нещо странно. И ние така, пак казвам, тук имаме 

протокол, това което ми показвате в момента е протокол от заседанието. 

Точката я няма изнесена като текст. Нито в материалите за заседанието, 

нито в момента в … на софтуера, който ползваме тук. И ние трябва сега да 

ходим да обикаляме навсякъде … ами можеше въобще да не ги пускате 

тук. Можеше да оставите някъде в сайта на общински съвет да търсим по 

тази логика. Извинявайте, обаче това което казвате е абсолютно 

некоректно и аз не го правя, защото нали имам нещо лично срещу Вас. 

Хаосът, който постигнахте в тази комисия…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля да не влизате в диалогов режим. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

….си беше Ваш и то се вижда. Има запис. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Мисля че дебатът беше достатъчно пространствен. Излезе 

извън каквито и да било рамки по темата. Режим на гласуване по 

процедурата за отпадане на точката от дневния ред.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Николай Капитанов – „за“, Тодор Балабанов – 

„против“. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 12; против – 16; 

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Д-р Митковски, имате думата. Разбрах. С две думи – оттегляте 

заявката. Колега Къчев, заповядайте. Ваша е последната заявка за 

изказване.  

 

Огнян КЪЧЕВ 

То е изказване… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложение най-вероятно по дневния ред. Да. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински 

съветници, уважаеми граждани. Преди да дам предложение по точка от 

дневния ред, искам да честитя празника на българския спорт на всички 

спортисти. Днес е 17 май. От 2006 г. се празнува този празник на всички 

треньори, учители, спортни педагози. Тези всички, които са се отдали на 

професията спорт. Да е честито. И сега по дневния ред. По точка 1.(1.17). 

Нарочно я акцентирах 1.(1.17). Независимо, че ние гласувахме 

предложението на колегата Георгиев, не се прие да отпадне цялата точка 

едно, имам конкретно предложение по една от подточките на точка 

1.(1.17). Касае се за вземане на решение за продажба на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 

10135.2555.2626. В миналата сесия тя беше подточка (20). Не се прие пак 

да отпадне. Сега правя конкретно предложение само за тази точка. Наясно 

съм сега, колеги, изключвам политически пристрастия и кой от коя партия 

е. Наясно сме, че в бюджета, който е приет на общината, трябва както да 

има разходи, трябва да има и приходи. Наясно сме, че трябва да има от 

някъде приходи. Част от имотите, както и Марица Гърдева каза трябва да 

се продадат, за да има някакви приходи. Въпросът е друг обаче. 

Настъпваме ли обществен интерес, който не е от днес, не е от вчера? 

Повече от 10 години се бори за зелените площи. От 2016 г. публичния 

регистър на зелените площи е приет. Там спасихме зелени площи, които 

към момента са превърнати в паркинг – кален паркинг. Точка 19 от 

предния…. общинския …. от предната сесия – и точка 20 бяха тези. Сега 

остана подточка (17) този парцел за продажба. Категорично съм против, 

изразявам становището, мнението не само мое, ами на група граждани, 

които се борят, за да запазят единствените зелени оазиси около техните 

блокове, защото градът ни се презастрои. Пак повтарям – донякъде съм 

„за“, изключвам политическите пристрастия от коя партия сме и т.н., за да 



има приходи в бюджета, но от друга гледна точка, където има засегнат 

пряк обществен интерес, негодувание, трябва да се съобразим. Да вземем 

някакви мерки, някакви изключения трябва да направим. Така както 

направихме изключение с бюджета, който беше предварително нареден, 

така да се изразя с тази дума. Когато 200 души дойдоха тук преданата 

сесия и намерихме 300 хиляди лева да им платим. Да, трябва да им платим, 

но не само на тях и на други, всички останали. Казваме, че сме гласували. 

Нали така беше? Гена, дай да не влизаме в диалогов режим. Да си завърша 

само мисълта. Изразявам становище и правя паралел с както можем да 

променим някои от решенията си, така ви призовавам малко разум и малко 

в обществения интерес на хора, които не са от БСП. Пак повтарям – не 

мислете, че има там в този блок с 14 входа в една от секциите на 

Техническия университет гласуват над 1400 души. Само за Ваша скоба 

така ще ви отворя – преди 3 години на изборите, въпреки че правих и 

агитации имам само от 1400 души -14 гласа от тези хора. Въпреки това ги 

защитавам. Отворих Ви скоба, за да разберете, че не са от БСП хората. Но 

пак повтарям – предложението ми е точка 1.(1.17) само тя да отпадне. 

Гласувах „за“ да отпадне цялата, въпреки че съм против точка 1.(2), където 

е вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна  на 

Специализирана болница по очни ….това на професор Клисарова, както и 

другата, която е за дяловете за прехвърляне болницата. Знаете там сме „за“ 

също. Няма как да гласуваме против тези неща. Затова ви предлагам да се 

подложи процедура по гласуване за отпадане на точка 1.(1.17). Само тя, 

без останалите. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Къчев. Както и преди малко обясних отпадането 

на точката от дневния ред не би удовлетворило мотивите Ви, които имате 

всъщност за отпадане. А именно, че точката няма да отпадне като взето 

решение, дори и да я извадим от дневния ред в момента. Решението вече е 

прието на предходно заседание. В момента го разглеждаме повторно. 

Въпросът е, предлагайки това означава, че Вие не желаете да го 

разглеждаме повторно това предложение. И всъщност то има шанс да 

влезе в сила това решение. Заповядайте. Аз Ви го направих това като 

уточнение без да искам да Ви репликирам. Чисто юридически, нали да 

обясня как стоят нещата.  

 

Огнян КЪЧЕВ 

Да, разбирам. Сега не искам да влизам в някакъв спор с Вас или с 

колегите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не, не. Не го правя и аз по тази причина. 



Огнян КЪЧЕВ 

Поне от плана за приватизация да отпадне. Нека да остане зелен 

оазис там. Лично през 2016 г., когато се приемаше зеления устройствен 

план… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

То не е в…. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Само секунда. Да се изкажа. Главният архитект се ангажира, Виктор 

Бузев, кметът Портних от тази трибуна също го каза, гражданите, които в 

момента са тук, нали те знаят, че им е обещано там да не се застроява. 

Блокове да няма. Да има подземен, многоетажен паркинг на две или три 

нива, да има изграден пенсионерски клуб отгоре със зелен покрив. Тогава 

беше идеята по-старите колеги, ако си спомнят. Това ми е идеята. Нищо 

повече. Аз нямам никакви дивиденти, пак повтарям. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не, не. Тук не коментирам дивиденти изобщо. Просто казвам, че 

юридически, нали няма как това нещо да стане по този начин, който го 

желаете. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат по въпроса? 

Така, няма колеги. Заповядайте. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Адвокат - инженер Мария Димитрова за протокола. Подкрепям 

господин Къчев за 1.(1.17). Същото предлагам за 1.(1.18), тъй като там е 

зелена площ, която трябва да бъде възстановена, залесена. Това е 

санитарно-охранителна зона – дере. Унищожено е най-голямото игрище на 

квартала. Намираше се в този имот. Освен това има проблеми в квартала с 

презастрояването, както и с късане на подземната инфраструктура. Почти 

всяка седмица на ул. „Подвис“ се къса водопровода. Кръпка до кръпка, 

кръпка след кръпка, защото всичките тези камиони, които обслужват 

построените вече покрай дерето в санитарно-охранителната зона безброй 

много сгради и жилища, бетон. Всичко беше обслужвано от бетоновози, 

които тъпчат крехката инфраструктура, предвидена само за жилищните 

блокове. Призовавам господа общинските съветници, имотът, който е в 

1.(1.18) - само имот с 534 на края да отпадне, тъй като това е имотът, който 

допълнително затваря пътеката към моста на ул. „Подвис“, която повече от 

8 години искам от предходния съвет и от вас да помогнете на две хилядите 

граждани да бъде отворена. Освен това в непосредствена близост са 

изгорелите бараки, които… 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Вече коментирате по същество темата. Тук касае дневния ред. 

Влизането на точката. Аз разбрах Вашите мотиви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Моля да отпадне точката. И считам, като юрист, че ако отпадне не се 

бетонира решението. То е върнато като незаконосъобразно. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз не съм казал, че се бетонира. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Именно. Няма да остане имотът вътре.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Но не означава пък, че се и отменя. Така. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами, тъй като е незаконосъобразно би следвало да се отменя. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Мотивите по отношение на законосъобразността не ги 

коментираме в момента, а коментираме дневен ред. Така. Заповядайте. 

Последна заявка. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По какъв въпрос, госпожо?  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, ще дам възможност по същество като разглеждаме точката. В 

момента гледаме дневния ред. Ще я разглеждаме по същество след малко и 

ще дам възможност. Така, няма други предложения за дневен ред. Колега 

Къчев, предложението Ви да отпадне точката. Подлагам на гласуване – да 

отпадне точка 1.(17). 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 14; против – 3; 

въздържали се – 21; отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Гласуваме дневния ред в цялост, колеги. Режим на гласуване 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

Общински съвет – Варна прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

 

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

стопанство” относно: 
(1) – Разглеждане на решение № 866-2(25)/20.04.2022 г. и решения от 

№ 869-2 до № 887-2(25)/20.04.2022 г. включително, върнати със Заповед № 

РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с 

административен център Варна, относно: 

(1.1) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 

(1.2) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(1.3) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 

20, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 

10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 

10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 

10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 

оповестен конкурс. 



(1.10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.14) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 

находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 

10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.16) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, ПИ 

10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 

10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(1.20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(2) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна в 

устава на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна“ ЕООД. 

(3) – прехвърляне на дяловете от капитала на „Специализирана 

болница по Очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД 

безвъзмездно, чрез дарение на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Иванов Стоянов“ – Варна. 

 



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

бюджет” относно: 
(1) – разглеждане на решение № 909-4(25)/20.04.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед №РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областен управител с административен център - Варна, относно даване на 

съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 

(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 911-

4(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, върнато със Заповед №РД-

22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с административен център 

- Варна, относно изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение №2 

към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Варна. 

(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 

спешен ремонт на трафопост на „Дворец на културата и спорта“ – Варна.   

 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 

(1) – разглеждане на решение № 921-5(25)/20.04.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областен управител с административен център - Варна, относно изменение 

и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на 

община Варна. 

 

4. Питания и отговори на питания. 

 

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

духовно развитие” относно: 
(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата за 2022 г.  

(2) – изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд 

„Култура“ на община Варна. 

(3) – вземане на решение за определяне на ред и условия за целево 

съфинансиране на конкурсен принцип на обществено значими медийни 

проекти. 

(4) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд 

„Култура“. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 

образование” относно: 
(1) – присъждане на Награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2022 г. 

(2) –присъждане на Награда „Варна” в системата на предучилищното 

и училищното образование за 2022 г. 



 

7. Утвърждаване на окончателно класиране по проведени конкурси 

за избор на органи за управление на  публичните предприятия – еднолични 

акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност: 

1. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668 

2. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991 

3. „ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508 

4. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 

103552229 

5. „ОБРЕДИ“ ЕООД, ЕИК 813106564 

 

8. Избор на представител на Община Варна в комисия за изработване 

на областна здравна карта. 

 

9. Избор на представител на Община Варна в комисия за изработване 

на областна аптечна карта. 

 

10. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 

01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 
 

11. Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна.  

 

12. Дискусия с гражданите. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ако някой от вас, колеги, има проблем, виждам общата бройка на 

гласувалите е 40, а сякаш сме повече в залата. Някой най-вероятно не 

успява да гласува. Просто имайте предвид. Пуснете списъка. Сега 

например, професор Клисарова не е успяла да гласува на предното. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами, не е отразило вота Ви, просто. Професор Клисарова за 

протокола – „за“. Пуснете списъка с …. Д-р Митковски също – „въздържал 

се“. Затова поисках да видим, тъй като явно …. Излезте и влезте в 

системата. Може би нещо….да.  



 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Ивайло Митковски – 

„въздържал се“, Мартин Златев – „за“, Николай Почеканов – „въздържал 

се“. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така.  

 

Резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 0; въздържали 

се – 7; отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Да, господин 

Златев? 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За – Мартин Златев също „за“. Колега Почеканов, също не сте успели 

да гласувате. Въздържал се. По дневния ред? Така, първа точка от дневния 

ред.  

 

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

въздържали се – 8; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
  



 

I. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство” относно: 

(1) – разглеждане на решение № 866-2(25)/20.04.2022 г. и решения от 

№ 869-2 до № 887-2(25)/20.04.2022 г. включително, върнати със Заповед № 

РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с 

административен център Варна, относно: 

(1.1) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 

(1.2) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(1.3) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мадара“ № 18 и ул. „Мадара“ № 

20, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 

10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 

10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 

10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 

оповестен конкурс. 



(1.12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично 

оповестен конкурс. 

(1.14) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 

находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 

10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.16) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ПЗ „Планова“, ПИ 

10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 

чрез публично оповестен конкурс. 

(1.18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Подвис“, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 

10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(1.19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(1.20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез 

публично оповестен конкурс. 

(2) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна в 

устава на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 

Варна“ ЕООД. 

(3) – прехвърляне на дяловете от капитала на „Специализирана 

болница по Очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД 

безвъзмездно, чрез дарение на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Иванов Стоянов“ – Варна. 

 

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Първото предложение е по отношение на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”, 

която преразглеждаме във връзка със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 

г. на Областния управител на област с административен център – Варна. 



Повторно бе разгледано предложението на заседание на комисии 

„Собственост и стопанство“, както и на заседание на комисия „Правна“. 

Подробно бяха изслушани мотивите и аргументите на администрацията и 

изцяло бяха възприети от колегите в комисиите като получиха становища 

от двете комисии, които да … положителни, с които да приемем повторно 

предложението на кмета на Община Варна за „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 

Изцяло бяха отхвърлени мотивите на Областния управител по 

законосъобразност. Тук, колеги, коментираме по тези теми единствено и 

само законосъобразността на приетите решения. Нищо повече. По 

целесъобразност на предходното заседание са обсъдени. И Областният 

управител няма право да ги връща по тази причина. Имате думата за 

мнения и съображения по законосъобразност – конкретни. Господин 

Почеканов? Заповядайте. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Не разбрах, че се гласува целия дневен ред. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Целия дневен ред, да. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Значи съм „за“, тогава. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добре. Разбрах. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Малко стана объркване. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах, добре. Така, имате думата. Госпожо Ангелова, заповядайте.  

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. От името на 

групата на „Демократична България“ ние ще гласуваме „против“. 

Съображенията ни са няколко. За законосъобразност говорим, да. Относно 

тези 140 декара, които се предвижда да бъдат продадени и включването им 

в общинската програма за разпореждане с общински имоти. Относно 

законосъобразността, считаме че не са спазени, можем дори да се 

обзаложим, че голяма част от терените, които са включени са зелени 

площи. 



Второто ни основание, няма да ви ги посочим конкретно. Второто ни 

основание е, че не са съобразени комуникационните възможности при едно 

бъдещо презастрояване, което би се получило с тази продажба на тези 140 

декара. Третото ни съображение е относно несъобразяването с 

предвижданията на Общия устройствен план. И четвъртото ни 

съображение, което не е точно относно законосъобразността, но това касае 

нежеланието на Община Варна да отреди част от терените за паркинги, за 

които всички знаем, че има крещяща нужда в града. Както и за 

отреждането на такива за спорната гимназия „Неофит Рилски“. Няма да 

новирам темата, защото многократно е дискутирана. Както и отказа на 

Община Варна за голяма част от терените, които така или иначе са зелени 

площи, поне да ги запази като такива и да се остави възможността на града 

да диша. Призоваваме в този ред на мисли всички общински съветници да 

помислят и наистина да направим града ни малко по-добър за живеене и да 

спрем това презастрояване. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Във връзка с това, което казахте, аз се радвам, че сте 

успели всички огромен брой имоти да ги прегледате и да установите 

тяхното несъответствие с комуникационни възможности, с Общ 

устройствен план и т.н. Доста сериозен обем от информация, с който цяла 

дирекция се занимава по принцип. Индивидуално всеки един имот за мен е 

…. така нищо, че ги говорим като един имот от 140 декара, нали, радвам 

се. Ще дам думата на господин Бойновски, който би трябвало да е в залата. 

Не виждам … в дясно от мен, за да каже по отношение съответствията с 

Общия устройствен план, зелените площи и също така комуникационните 

възможности, които … които комуникационни възможности следва да се 

преценяват във всеки един момент, конкретен, когато вземаме решение за 

сделка, защото програмата, както знаете е един прогнозен документ. Не е 

задължително да се изпълнява по отношение на всеки един конкретен 

имот. Това нещо се прави през годината с отделни решения, както 

следващите такива 10 или колко бяха на брой. Конкретно, по отношение на 

всеки един от имотите. Господин Бойновски. По законосъобразност. Само 

да повторите по отношение на съответствията с Общия … Заповядайте 

тук. Както е удобно за Вас. Няма значение. Да, да. Ще дам възможност, да. 

Нека само по първите мотиви да чуем становището на господин 

Бойновски. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми заместник кметове и кметове на райони. 

По отношение върнати със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областния управител на област с административен център – Варна 



решение на общински съвет, касаещо годишната програма позицията на 

дирекцията е следната. Годишната програма се приема в изпълнение 

изискванията на нормативната база, действаща на територията на 

Република България и на територията на Община Варна, а именно чл. 8, ал. 

8 и ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 1а и чл. 1б, ал. 1 от 

Наредбата на Общински съвет – Варна за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинска собственост. Програмата, както и 

председателят спомена преди малко е документ с програмен и прогнозен 

характер. Посочените в нея мероприятия зависят както от преценката на 

общинската администрация, така и от волята на общинските съветници 

дали биха подкрепили или не, управленски и разпоредителни сделки, 

придобиване на имоти, отчуждаване, прекратяване на съсобственост и т.н. 

А също и от интереса на гражданите да вземат участие в един или друг вид 

управленски и/или разпоредителни процедури по годишната програма.  

Другият мотив, с който беше върната за преразглеждане е, че не са 

предоставени преписки по съставяне на актовете за общинска собственост. 

За всеки имот с характеристики на общинска собственост за общинските 

имоти се съставят актове за общинска собственост. Това е официален 

документ, съставен по определен ред и с установена форма по образци, 

утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

Актът за общинска собственост удостоверява възникването, изменението и 

погасяването на правото на собственост на общината и няма 

правопораждащо действие. Само декларативен характер. В официалният 

сайт на Община Варна има публичен регистър на актовете за общинска 

собственост, в изпълнение на чл. 63, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост. И във връзка с изпълнението на чл. 58, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, препис от съставения акт за общинска 

собственост се изпраща на областния управител в 7-дневен срок от 

вписването. Към настоящия момент няма върнат или оспорен нито един 

акт за общинска собственост, както и поискана преписка по съставените 

актове.  

В тази връзка твърдението на Областна администрация, считам за 

несъстоятелно, тъй като при възникване на каквито и да било съмнения по 

законосъобразността на документа българското законодателство е 

предвидило механизъм за контрол. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По отношение съответствието с Общия устройствен план, зелени 

площи? 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Значи, всичките имоти, които са включени в програмния документ с 

прогнозен характер, преди внасяне на предложение за конкретна сделка се 



обследват с градоустройствен анализ от съответните структури, както на 

Община Варна, така и на районните администрации и са неразделна част 

от предложението на Кмета до Общински съвет – Варна.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, благодаря. Госпожо Ангелова, искахте ….. Процедура? Преди 

Вашия колега?  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин председател, изказването ми е директно 

насочено към Вас. Ще Ви помоля, когато вземате думата, Вие имате тази 

възможност, защото микрофонът е пред Вас, да казвате изказване ли 

правите, реплика ли правите, дуплика ли правите, за да знаем ние какво да 

реагираме. Дали да правим дуплика или реплика на Вашето изказване.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Вземам си бележка. Госпожо Ангелова, имате думата.  

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Имам въпрос към господин Бойновски. Господин Бойновски, от тези 

всичките терени, които са включени, има ли зелени площи? Това ми е 

въпросът. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Значи, какво значи има ли зелени площи?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли зелени площи по смисъла на ЗУТ? 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Отредени. Отредени. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Отредени с такова отреждане. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Не, няма с отреждане…няма с отреждане… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина в залата. Има въпрос от колегата Ангелова към 

колегата….господин Бойновски. 

 

 



Петко БОЙНОВСКИ 

Няма терени отредени за зелени площи. 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Добре. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Точен, ясен отговор на въпроса. Така. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Къчев. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Тъй като няма отредени зелени площи, сега ще се кача там да видят 

всички. Понеже 2003 г. се прие Общия устройствен план, в който тези 

имоти, които господин Бойновски и точка 1.(1.17), която вие гласувахте и 

продължавате да се опъвате. Ей това тук е всичко зелено. Този ей тук се 

намира. Към момента всичко е зелено там. Разходете се и го вижте… 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Това е към „Кольо Фичето“. Имотите, за които говорите са тук 

отдолу в бялото. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Ама те отдолу станаха бяло, защото хората няма къде да паркират…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Момент. Момент. Не по този начин. Господин Къчев, разбрахме 

Вашето изказване, видяхме картинката, която ни показахте. Други заявки 

за изказване има ли? Господин Къчев, разбрах. Колеги? Първо давам 

думата на общински съветници, ще дам и на Вас. Така. Имате думата по 

програмата. А извинявам се, извинявам се. Сега ми подадоха заявките. 

Станислав Иванов, след това колегата Губатов. Просто сега са дошли 

заявките. По програмата? 

 

Станислав ИВАНОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Искам само да 

направя едно уточнение. Ако на дадено парче земя е изникнала трева, не 

значи, че това е зелена площ или за озеленяване.  

 



От залата 

/н.р./ 

 

Станислав ИВАНОВ 

Това не значи, че е така. Вашата колежка тук …юристка… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Иванов, благодаря. Разбрахме. Колега Губатов. Колега 

Губатов. Моля за тишина в залата.  

 

Петко БОЙНОВСКИ 

И? На нито един от двата няма дървета. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Продажбата на 

общински терени декапитализира Община Варна и я превръща в лош 

стопанин на своите активи. В така предложените за продажба парцели, 

една част от тях спокойно могат да генерират приходи от стопанска 

дейност. Недопустимо е продажбата на зелени площи. Недопустимо е в 

спортен комплекс „Младост“, визирам площта точно до ледената пързалка 

да се продава. Варна има изключително крещяща нужда от паркинги. Мога 

да дам два примера от така предложените за продажба от господин кмета. 

Първият е точно до кръговото на Гранд мол, от долната страна, където на 

времето имаше пазар. Някакъв импровизиран ли какъв беше. Там спокойно 

може да бъде изграден паркинг, тъй като зоната е силно населена. Има 

изключително много жилищни сгради и това нещо ще облекчи 

изключително много паркирането в този район. Друг такъв пример е 

парцел 57, 58, 62, 63. Казвам последните букви…последните цифри от 

идентификаторите. Точно под мол Варна, където буквално хората, живущи 

до блока, в самия блок, чиито терени са прилежащи към него, паркират на 

поляните, в калта, в прахоляка. Мога да покажа и снимки съответно какво 

се случва там. Ето го. Това е. Ето го. Ако някой не се е запознал може да 

отиде лично на място да погледне в каква мизерия се паркира. Това е 

недопустимо за град като Варна. Град с претенции за морска столица на 

България, с нали с визия и т.н. Не е само там. Аз цитирам само конкретни 

такива на парцели. В един момент Варна, тя и сега има изключително 

голяма нужда от ясли. Във Варна има само 12 ясли, което е изключително 

малко за град като Варна. До преди година и половина две бяха в ремонт 

на ул. „Роза“ и „Чуден свят“, която е под Мол Варна и не знам дали и в 

момента тази на „Роза“ все още не е в ремонт. Ами, в един момент тези 

имоти ще трябва да ги отчуждаваме и то на цена в пъти по-висока от 

сегашната, на която ще ги продаваме. Това е недопустимо. Ние ще 

гласуваме „против“. Всички тези точки, свързани с продажбата на имоти. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Добре, благодаря. Колега Георгиев, позицията на групата Ви 

беше изразена току-що, че ще гласувате „против“ така че по отношение на 

програмата темата е ясна. Заповядайте, по темата с програмата. А, Марица 

Гърдева, първо. Извинявам се. Вашата позиция на групата беше изразена 

току-що от колегата Губатов обширно. Така, госпожо Гърдева, по 

същество. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Процедура. Аз съм предложила процедура. Уважаеми колеги, 

обсъждането на тази точка е по законосъобразност, не е по 

целесъобразност. Ние минахме с изказванията в момента в посока 

целесъобразност. Така че, нека да се придържаме към законосъобразността 

на решенията. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По отношение на целесъобразността решенията вече са приети и 

няма какво да се коментират и няма кой да ги промени компетентно. 

Заповядайте. По законосъобразност само.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Точно по законосъобразност. Господин председател, господа 

съветници. Едното от предложенията до Областния управител за връщане 

на една от точките е моето. Цяла страница са законовите норми, които съм 

изредила и които са нарушени. Ако имам уважението и търпението от 

съветниците ще ви ги прочета. Ами, нали сме по въпроса за 

законосъобразност. Вие искате ли да чуете нарушенията на закона или не?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Те са обективирани….Вашите мотиви, извинявам се, че Ви 

прекъсвам. Вашите мотиви са възприети от Областния управител и са 

обективирани в заповедта му, с която ние сме се запознали вече. Така че 

няма нужда да ги повтаряте. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Така. Чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, комисиите…може ли за внимание? 

Благодаря. …. трябва да проучват потребностите и да решават проблемите. 

В никакъв случай това ваше решение нито проучва потребностите, нито 

решава проблемите. Чл. 66 ЗМСМА моите предложения, които внесох по 

отпадане на над 30 имота от тази програма в комисията по „Собственост и 

стопанство“ не бяха гласувани. Нарушени са и започвам от най-висшия 

закон в Република България – Конституцията – чл. 15, 55, 57, ал. 2 и 140. 

Кодекса, АПК – чл. 6. ЗУТ – първи, 61, ал. 1, 2, 4. Трябва да са публична 



общинска собственост зелените площи – паркове, градини, улично 

озеленяване. Господин Бойновски, Бойновски, извинете… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как да се обръщате към господин Бойновски. В момента 

изслушваме Вашите мотиви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Добре. Господа съветници, това че имало тревичка и дръвчета …. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По законосъобразност, моля. Не да коментираме изказвания на 

общински съветници. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Именно, г-н председател ….. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие не сте общински съветник… 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Все още не. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така че нямате право да коментирате изказванията. Имате право да 

коментирате темите. Затова съм Ви дал думата, да коментирате темата.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Точно коментирам темата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Имате ли други законови мотиви…. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Много от имотите в момента са зелени площи. Фактически зелени 

площи. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

По това вече беше отговорено. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

…със озеленяване. Освен това продължавам с имота на ул. 

„Подвис“. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Имотът на ул. „Подвис“ е точка в следващ…е предмет на 

следващите точки. В момента гледаме програмата.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

То точка и в тази програма. Господа съветници, нарушавате с това си 

решение и международното законодателство. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, благодаря Ви. Международното законодателство… благодаря. 

Така. Госпожо, по темата с програмата по законосъобразност, имате 

думата. Думата Ви вече е дадена. Думата е дадена на друг гражданин в 

залата. Заповядайте. Заповядайте.  

 

Ваня АТАНАСОВА 

Не знам как става. Ще ме извините за моето притеснение, защото аз 

представлявам гражданско общество. Казвам се Ваня Атанасова, член на 

изпълнително бюро „Зелени площи“, създадено към кметство 

„Приморски“. Тази карта, която преди малко показа Огнян Къчев, сме 

създали ние, аматьорската зелена карта върху която после стъпи Зеления 

регистър на Варна. Господин Председател, емоционално ми е изказването, 

но ще Ви кажа. Тази зала беше пълна с професионалисти архитекти, когато 

показахме, професионалисти подчертавам архитекти, когато показахме 

тази карта, зелената карта, залата стана тук на крака, беше препълнена и ни 

ръкопляскаха. Върху нея се изгради Зеления регистър на Варна, който 

беше приет 2016 г. отново с ръкопляскания. Сега, ако можете Вие, 

извинявайте че така се обръщам към вас, защото струва ми се, че 

доверието към Вас не е изчерпано, затова се обръщам лично към Вас. Ако 

можете да влезете в Зеления регистър на Варна, който е сложен в някаква 

под - поддиректорийка и ако успеете да отворите не може да се чете, вижте 

докъде сме докарали нещата. За въпросния имот, да, зелена площ беше, 

зелена площ беше, затова и фигурира в тази карта. Как после и какви 

трансформации стават не ми е ясно, не съм общински служител и не 

отивам към законосъобразността. Искам да Ви кажа на Вас специално, 

господин председател, там е занемарена умишлено неподдържана зелената 

зона, подчертавам умишлено, за да стигнем на този етап, в който ние, 

гражданите нямаме право да се защитаваме, защото зеленото ни пази. 

Грубо се изразявам, извинявайте за неточния израз. Цяла папка с 

документи имаме от 2014 г., където сме искали, искали, искали. Няма да се 

възстанови тази зелена зона. Господин Бойновски, стоят плочките, стои 



детската площадка, стоят тревичките на този господин, който тревички 

поникнали, извинявам се това беше грубо, грубо, грубо към гражданите на 

Варна. Искаме, потвърди го и Кмета на Община Варна публично като каза, 

че за гражданите на този район ще направим един подземен паркинг и 

надземен може би. След това ще има зелена площ отгоре, ще има детска 

площадка, ще има пенсионерски клуб. Ние искаме да живеем нормално, по 

европейски. Той го каза, потвърди го. Разбрах, че ще дойде Кмета на 

Община Варна, моля Ви, този въпрос нека да отговори на гражданите на 

Варна. Кога е истина и кога не е? Кога тези имоти ще влизат във 

застрояване? Последно, в 5 часа ако само се разходите дотам и видите, че 

игла не можете да пуснете от коли, сам ще прецените необходимо ли е 

отново да се застрои там или ще помислите за гражданите на Варна. 

Излязла съм от законосъобразността, господин председател, но не е малко 

важно да се мисли за гражданите на Варна. От името на гражданите на 

Варна се изказвам. И както забелязвате на Вас говоря, защото от тук 

стоящите много хора да говорят, че някъде поникнала тревичка и т.н., 

разбирам за професионалната ни грамотност. Благодаря Ви за вниманието 

и се извинявам за емоционалността.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Така. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, аз 

съм председател на сдружението „Да спасим дом „Младост““. Казвам се 

Николай Ласков и представлявам хиляди граждани, които в момента ми 

поставиха въпроса, който да поставя тук. Става въпрос, че са отделени 

средства в общината да се изгради една чешма там където е каптажа… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се извинявам, че Ви прекъсвам, но касае темата с Годишната 

програма. Ще Ви дам думата по-късно….. 

 

Николай ЛАСКОВ 

Въпросът е много сериозен. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбирам, че е сериозен, но не е по същество по точката, която 

гледаме в момента. Ще дам възможност, поемам ангажимент. Така. По 

програмата. Така. Заповядайте. 

 

 

 



Маргарита АТАНАСОВА 

Уважаеми дами и господа съветници, уважаеми г-н председател, 

идвам тук не само от името на моето сдружение по няколко въпроса, но 

точно тук за зелените площи искам нещо да Ви кажа. Защо никога не 

направихте нещо като събрание, като събиране в „Младост“ тези хора, 

които живеят там повече от 50 години имат внуци и правнуци вече някои 

от тях, да чуете тяхното мнение. Не може така безконтролно да се продават 

тези общински собствености, имоти и да се строи там кой каквото завърне. 

Ние държим да имаме зеленина. Достатъчно се унищожи в „Младост“. 

Кметът на „Младост“ не ни обръща никакво внимание, затова мисля че е 

тук мястото да чуете всички. 49 години ние се молим на кого ли не, да 

запазим дърветата, да запазим зеленината, като имате в предвид в такава 

голяма община като Вашата, Вие нямате един урбанист дори назначен. 

Кой откъдето мине реже и кърти. Моля ви се помислете за Вашите внуци, 

те са нашето бъдеще. Нека да ги защитим в края на краищата. Престанете 

да взимате това, което е празно и да го раздавате да го строят. Благодаря 

Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Режим на гласуване по точка първа, Програмата. Първа точка 

програмата, след това останалите ще  предложа анблок, тъй като са 

различни правните основания. Господин Атанасов, да помоля.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

947-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 866-2(25)/20.04.2022 г., относно 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2022 г.“, съгласно приложение към 

настоящото решение.  

 

Христо АТАНАСОВ 

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

 

За протокола: Ивайло Митковски – „против“, Николай Капитанов – 

„против“, Айше Кадир – „за“. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 13; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, както и председателя каза, аз го правя като предложение 

подточки от 1.1. до 1.20. да бъдат гласувани анблок. Мнения и 

съображения. А, да, извинявам се, 1.2. до 1.20. да бъдат гласувани анблок. 

Мнения и съображения. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Като юрист би трябвало да знаете, че в момента има процедура, 

нали? Благодаря Ви. Ами Вие също правите лекции, пък и забележки 

правите на съветниците, така че… Така. Режим на гласуване.  

Колеги, да има някой, който не е успял през системата? 

 

За протокола: Ивайло Митковски – „против“, Николай Капитанов – 

„въздържал се“, Айше Кадир – „за“, Емил Бояджийски – „против“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 8; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожо Боева, заповядайте да ги изчетете.  

 

Юлияна БОЕВА 

Подточка 1.2. е относно вземане на решение за продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 

10135.3514.429, чрез публично оповестен конкурс. 

1.3. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Аспарухово‟, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, чрез 

публично оповестен конкурс. 

1.4. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Аспарухово‟, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, чрез 

публично оповестен конкурс. 

1.5. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 20, 

чрез публично оповестен конкурс. 

1.6. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 

10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 



1.7. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 

10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

1.8. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 

10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, само ще Ви помоля за малко тишина, уважавайте все пак 

колежката Боева.  

 

Юлияна БОЕВА 

1.9. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 

оповестен конкурс. 

1.10. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 

оповестен конкурс. 

1.11. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 

оповестен конкурс. 

1.12. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 

оповестен конкурс. 

1.13. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично 

оповестен конкурс. 

1.14. вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 

находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 

10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 

чрез публично оповестен конкурс. 

1.15. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

1.16. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, ПИ 

10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

1.17. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 

чрез публично оповестен конкурс. 

1.18. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и ПИ 

10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 



1.19. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез публично 

оповестен конкурс. 

1.20. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 

в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Само едно уточнение, че препотвърждава, приемаме повторно. 

 

Юлияна БОЕВА 

Така, да. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област 

с административен център – Варна, Общински съвет – Варна приема 

повторно своите решения подробно, относно имоти, подробно изчетени до 

момента и относно вземане на решение за продажба на имотите чрез 

публично оповестен конкурс. Положително становище на ПК 

„Собственост и стопанство“.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, госпожо Боева. Мнения и съображения, колеги. Не 

виждам. Режим на гласуване.  

 

948-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 869-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез 

публично оповестен конкурс. 

 

 

949-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 870-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Аспарухово“, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, чрез 

публично оповестен конкурс. 



950-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 871-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Аспарухово“, со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, чрез 

публично оповестен конкурс. 

 

 

 

951-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 872-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Приморски“, ул. „Мадара“ № 18 и ул. „Мадара“ № 20, 

чрез публично оповестен конкурс. 

 

 

 

952-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 873-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 

10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

 

 

 

 

953-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 874-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 

10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 



954-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 875-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 

10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

 

 

 

955-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 876-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 

 

 

956-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 877-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 

 

 

957-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 878-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 



958-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 879-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 

 

 

959-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 880-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично оповестен 

конкурс. 

 

 

960-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 881-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. 

Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 10135.3517.58, ПИ 

10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 

 

 

961-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 882-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

 



962-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 883-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Владислав Варненчик“, ПЗ „Планова“, ПИ 10135.73.582, 

чрез публично оповестен конкурс. 

 

 

 

963-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 884-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 

чрез публично оповестен конкурс. 

 

 

 

964-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 885-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Приморски“, ул. „Подвис“, ПИ 10135.2554.534 и ПИ 

10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

 

 

 

 

965-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 886-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез публично 

оповестен конкурс. 



966-1. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 

Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на 

област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 887-2(25)/20.04.2022 г., относно 

вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез публично 

оповестен конкурс. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожо, мисля че се изказахте достатъчно дълго и всичко 

изкоментирахме достатъчно дълго.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Напротив, председателя каза, ще се говори по същество. Това е 

редовен номер, сменяте се двамата, нищо не знаете и не ми давате думата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не ми давайте квалификации. Благодаря Ви.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Не Ви прави чест, въобще. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Това вече го чух няколко пъти от Вас. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не съм Ви дал думата. Казах мнения и съображения. Не ми давайте 

акъл как да водя. Когато застанете…..не ми давайте акъл. Стига с тази 

конституция, защото…. 

Колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Георги Георгиев – „против“, Стефан Станев – „за“, 

Огнян Къчев – „против“, Димитър Чутурков – „против“. 

 

 



От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ама да не сме в съдебно заседание, за протокола ще отбелязваме, 

съвсем се изтървахте.  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 11; 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, г-жо Боева.  

 

Юлияна БОЕВА 

Следващата точка: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4  и 

чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 

от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от Анелия 

Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-

022ВН/28.03.2022 г., Общински съвет – Варна увеличава капитала на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, 

ЕИК 000091879, с 448 300 /четиристотин четиридесет и осем хиляди и 

триста/ лева, представляващи стойността на целева субсидия за погасяване 

на просрочени задължения на лечебното заведение към 24.10.2019 г., 

отпусната с решение № 65-2/3/27.12.2019 г. на Общински съвет - Варна, 

чрез записване от едноличния собственик на капитала община Варна на 

нови 4483 /четири хиляди четиристотин осемдесет и три/ броя дяла с 

номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на извършеното 

увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 1 310 900 /един 

милион триста и десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределени на 13 109 

/тринадесет хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от 100 

/сто/ лева.  

За изравняване размера на дяловете до кратни на 100 /сто/, каквато е 

номиналната стойност на дяловете, съгласно Устава на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, Община Варна внася 

допълнителна парична вноска в размер на 32, 36 /тридесет и два лева и 

тридесет и шест стотинки/ лева. 

Изменя чл. 5, изречение 1 от Устава на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение“ ЕООД, както следва: 

„Чл. 5, изр.1: Капиталът на дружеството е в размер на 1 310 900 /един 

милион триста и десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределени на 13 109 



/тринадесет хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 

100 /сто/ лева“.  

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД да предприеме всички 

необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 

отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 

актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата 

на вземане на решението. 

Становище на комисията: за - 16, против - 0, въздържали се – 1.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, г-жо Боева. Мнения и съображения, колеги. Не виждам. 

Режим на гласуване. 

 

967-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4  и чл. 148, 

ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от 

Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от Анелия 

Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-

022ВН/28.03.2022 г., Общински съвет – Варна увеличава капитала на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ 

ЕООД, ЕИК 000091879, с 448 300 /четиристотин четиридесет и осем 

хиляди и триста/ лева, представляващи стойността на целева субсидия за 

погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение към 

24.10.2019 г., отпусната с решение № 65-2/3/27.12.2019 г. на Общински 

съвет – Варна, чрез записване от едноличния собственик на капитала 

Община Варна на нови 4483 /четири хиляди четиристотин осемдесет и три/ 

броя дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на 

извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 1 310 

900 /един милион триста и десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределени 

на 13 109 /тринадесет хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална 

стойност от 100 /сто/ лева.  

За изравняване размера на дяловете до кратни на 100 /сто/, каквато е 

номиналната стойност на дяловете, съгласно Устава на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, Община Варна внася 

допълнителна парична вноска в размер на 32, 36 /тридесет и два лева и 

тридесет и шест стотинки/ лева. 

Изменя чл. 5, изречение 1 от Устава на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение“ ЕООД, както следва: 



„Чл. 5, изр.1: Капиталът на дружеството е в размер на 1 310 900 /един 

милион триста и десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределени на 13 109 

/тринадесет хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 

100 /сто/ лева“.  

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД да предприеме всички 

необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 

отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 

актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата 

на вземане на решението. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой да не е успял със системата да гласува? Да изчакам 

малко да видите. Не виждам. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожо Боева, заповядайте.  

 

Юлияна БОЕВА 

Така. Третата подточка е относно прехвърляне дяловете от капитала 

на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна“ 

ЕООД безвъзмездно, чрез дарение на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Иванов Стоянов“ – Варна, на което ПК „Собственост и 

стопанство“ даде положително становище с гласували: за - 11, против - 0, 

въздържали се – 2.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Мнения и съображения, колеги. Господин Митковски, 

заповядайте. Да се готви господин Губатов, след господин Митковски. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми г-н председател, колеги, предстои ни едно важно решение 

да вземем. Не всеки ден прехвърляме едно здравно заведение на в случая 

на Медицинския университет. За съжаление през годините се оказа, че 

общината не е най-добрия собственик и стопанин на лечебните си 

заведения и примера е, един от тези примери е именно Очна болница, така 

кратко казано. Във Варна за разлика от много други градове по една или 

друга причина частните лечебни заведения, не говоря за медицински 

центрове, а за лечебни заведения, са значително по-малко. Единствените, 



които са така повече на брой са именно специализираните очни болници -

частни. В тази конкуренция, което е добре, конкуренцията е добре и за 

пациента, конкуренцията е добра и за хората, които работят в тези 

болници, защото стимулира техните ръководители да се напрягат, така че 

да бъдат по-конкурентноспособни. В тази конкуренция според мен Очна 

болница през годините започна да изостава въпреки специалистите, които 

работиха там, за съжаление една голяма част от тях отидоха в частните 

лечебни заведения. Освен това Очна болница е единствената, която е база 

за обучение на студенти. С колеги си говорехме, че прехвърляйки по този 

начин има опасност примерно някакви апетити към терена и т.н. Но 

забележете, ние все пак го прехвърляме на Медицинския университет. 

Едва ли Медицинския университет там ще изгради блок или някакъв друг 

обект с различно предназначение. Още повече тук мисля че Янко Станев 

ще си спомни за едно наше решение преди много, много години, което 

беше решение на Общинския съвет, за да почне поетапна приватизация 

тогава ако си спомня на лечебните заведения за доболнична помощ със 

запазване на техния предмет на дейност. За съжаление това не влезе в сила 

и не беше приведено в действие. Така че моето становище и моят апел е да 

подкрепим това решение, без да се страхуваме, че нещо ще се случи лошо 

на това място. Аз съм убеден, че Медицинския университет, който е 

доказал през годините с изграждането на редица структури, че е един 

добър стопанин и това лечебно заведение ще стане една добра база за 

обучение на студенти и ще заеме своето достойно място в конкуренцията 

на останалите лечебни заведения. Пак казвам, конкуренцията е нещо 

абсолютно положително и за пациентите, и за работещите в лечебните 

заведения. И като край ви предлагам ако искате да дадем думата, тук е 

професор Групчева, тя да сподели какво предстои след това решение. 

Благодаря Ви. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Заповядайте. След господин Губатов ако няма други 

изказвания тогава ще дадем и на проф. Групчева.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. Какво налага 

даряването на дяловете от Община Варна в Очна болница на Медицинския 

университет – Варна? Тъй като по този начин Община Варна ще се откаже 

на сто процента от капитала си в Очната болница. Също така няма да може 

да извършва и контрол като съвкупност от права, задължения и фактически 

отношения. По скоро въпрос е моето. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря.  



От залата 

/н.р./ 
 

Христо АТАНАСОВ 

Няма аз да отговарям за всеки случай. Аз за това казах, когато 

приключи, на д-р Грубчева ще й дам думата да дойде, за да може да 

изложи и тя своето мнение, защото писмото е от тях. Заповядайте. 

Извинявам се само. Г-жо Клисарова, заповядайте. Аз за това казах, че след 

последно изказване ще дам. 
 

Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам да изразя 

становище, тъй като сигурно съм и субективна. Аз съм член на 

Медицински университет – Варна и от тридесет и шест години работя в 

него. Трябва да Ви кажа, че най-правилното и точно решение, да бъде 

прехвърлена Очна болница и дадена Медицински университет Варна. 

Благодаря на д-р Митковски, който много ясно и точно обясни, че няма 

никаква опасност от приватизации, от смяна на преназначение, от 

построяване на нещо друго - изключително ясно и точно. Въпросът беше, 

защо искаме по този начин да бъде прехвърлена? Нека университетът 

приеме всички активи, дето казваме всички негативи, за да може тази 

болница да се развива, както се развива болница „Света Марина“, която е 

университетска болница, знаете, и когато се прави акредитацията на тази 

болница, освен студенти искам да Ви кажа, че там има и докторанти, има и 

специализанти, има и научни работници. Проф. Грубчева ще го потвърди 

това нещо. Когато правим една такава акредитация за да получим най-

високите оценки, изключително важно е да можем да покажем съответната 

документация, която е абсолютно задължителна. А когато искаме бързо и 

оперативно да бъдат свършвани различни мероприятия, също това трябва 

да става с решението на Академичния съвет, с решението на 

ръководството на университета и по друг начин не могат да се, понякога на 

общо събрание, но така по друг начин не могат да се случват нещата и това 

ще бъде най-правилния ход на общината. Благодаря Ви. 
 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви, г-жо Клисарова. Г-н Янко Станев има заявка. 
 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Прехвърлянето на акциите от 

Община Варна на Медицинския университет може да е проблем за някой, 

който не разбира и не е чел. Това е прехвърляне на варненските граждани. 

Медицинския университет има основна задача, погледнете в устава, 

погледнете в Закона за висшето образование, основна задача да обучава и 

да лекува, чрез своите многопрофилни болници гражданите на Варна, а в 



случая североизточна България. Така че прехвърлянето на сто процента от 

акциите, не е прехвърляне на Иванчо, Драганчо и Петканчо, а на цяла 

Варна, че и на цяла североизточна България. За тези, които не са сведующи 

и които ме обвиняваха дори… А момент, че се сетих да Ви уведомя. 

Спечелил съм всички дела срещу Комисията по дискриминация. И съм, как 

се казва оневинен, а тези, които бяха писали жалбата, на база, на която Вие 

тук направихте една процедура да ме махнете от зам-председател, са 

осъдени са платят всичко. 
 

Христо АТАНАСОВ 

Г-н Станев, моля Ви по същество. 
 

Янко СТАНЕВ 

Така. Що се отнася до Медицинския университет… Не, дойде ми на 

акъла да го съобщя, че е така. А тези в случая, които, говорим за Очна 

болница, от единадесет години се занимават с въпроса и от единадесет 

години се молят. Тъй като за Ваша информация школата на проф. 

Константинов за лечението на очни болници е била най-добрата, не в 

България, според мен в Европа и доказателство за това са операциите, 

които идваха със самолети да наблюдават как правят във Варна. Така че 

това е едно изключително високо морално решение. Благодаря. 
 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Само едно уточнение, че прехвърляме дялове. 

Заповядайте, проф. Групчева. 
 

Христина ГРУПЧЕВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Казвам се Христина Групчева. Повечето от Вас ме познават и в 

момента имам честа и отговорната задача да управлявам Очна болница – 

Варна. Очна болница – Варна е наистина една от най-старите лечебни 

заведения. Тя е единственото заведение за болнична очна помощ в 

североизточна България. Всичко останало е или отделения или частни 

медицински центрове. Искам да кажа, че в България няма друго болнично 

лечебно заведение на територията на североизточна България, което да 

бъде частна очна болница, всичко останало е медицински центрове. По 

отношение на това какви са нашите проблеми – капитала на дружеството 

включва сградния фонд, който както всеки, който е посещавал лечебното 

заведение, знае, че е в изключително тежко състояние. При сега създалата 

се обстановка, най-вероятно виждате за какво става въпрос по 

изказванията на министъра на здравеопазването. Ние сме длъжни да се 

концентрираме върху запазването на кадровия състав и по начина, по 

който ни се поставят условия да работим, ние нямаме никаква възможност 

за инвестиции нито в апаратура, нито в ремонт. А Медицински 



университет – Варна има основното предимство и медицината въобще има 

основното предимство, че ние докато лекуваме - обучаваме, и обратно 

докато обучаваме – лекуваме пациенти. Това е уникално конкурентно 

предимство, което наистина ни дава възможност да работим в правилната 

посока и по отношение на това какво ние можем да правим – вероятно 

голяма част от Вас са запознати с факта, че в момента в Очна болница 

функционира единствената в България тъканна банка, която е 

акредитирана за роговичен материал, амиотична мембрана и стволови 

клетки, което само по себе си показва, че нашия екип е работещ екип. 

Работим благодарение на апаратурата, която ни е предоставена за учебна 

цел, и работим благодарение на това, че д-р Митковски каза, че голяма 

част от хората били избягали. Средната възраст на моя екип, които са 

тридесет и осем човека е тридесет и четири годишна възраст. Това е 

инвестиция в бъдещето на Варна.  Ние няма да отидем да лекуваме на 

луната. Ние ще лекуваме тук във Варна, гражданите на Варна, и ще 

осъществим качествена помощ. При нас идват и хора от много други 

региони. Имам предвид цяла България и не само България, но гражданите 

на Варна имат достъп благодарение на нашите стоически усилия да 

защитим това учебно заведение. Благодаря ви за вниманието.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на проф. Групчева. Аз се включвам на края на дебата. 

Само кратко да кажа, че подкрепям с две ръце усилието на цялото 

ръководство и на екипа на Очна болница. Призовавам Ви да подкрепим 

прехвърлянето на болницата към университета, за да осигурим едни по-

добри условия за работа и по-добри и по-качествени услуги за варненци и 

за всички пациенти от страна и чужбина на лечебното заведение. Режим на 

гласуване.  
 

968-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал.2 от Търговския 

закон, чл. 5, чл.8, ал.1, т.7 от  Наредбата за реда за упражняване на правата 

на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 

дружества и във връзка с писмо от проф. д-р Христина Групчева – 

Управител на „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение“ ЕООД с рег. № РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г. и писмо от 

проф. д-р Валентин Игнатов – ректор на Медицински университет „Проф. 

д-р Параскев Стоянов“ - Варна с рег. № РД22007671ВН/11.04.2022 г., 

Общински съвет – Варна в качеството си на упражняващ правата на 

едноличния собственик на капитала Община Варна в търговско дружество 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД: 

1. Взема решение за прехвърляне чрез дарение на 13 109 /тринадесет 

хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от 100 /сто/ лева от 



капитала на „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение“ ЕООД, ЕИК 000091879, представляващи 100% от капитала на 

дружеството, на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – 

Варна, представляван от проф. д-р Валентин Игнатов - Ректор; 

2. Одобрява текст на Договор за дарение на дружествени дялове, 

съгласно приложение към настоящото решение; 

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Договор за 

дарение на дружествени дялове, с нотариално удостоверяване на 

подписите на страните и съдържанието на договора, както и за извършване 

на всички правни и фактически действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

4. Възлага на Управителя на „Специализирана болница по очни 

болести за активно лечение“ ЕООД да подаде заявление с изискуемите 

документи по Търговския закон и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, 

съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел, за вписване в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията на промените по партидата на дружеството. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имали колеги, които не са успели да гласуват през системата? 
 

За протокола: Николай Капитанов – „за“. 
 

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

въздържали се – 4; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
              

Тодор БАЛАБАНОВ 

Успех още веднъж на екипа на болницата. Разбира се проф. 

Групчева, заповядайте.  
 

Христина ГРУПЧЕВА 

Аз искам много да Ви благодаря. Смятам, че това е много мъдро 

решение и ви гарантирам, че офтолмологичната помощ за Варна ще се 

запази, и ще се разшири в много по-голям обем. Така че наистина, когато 

имате възможност заповядайте. Ние можем да Ви предоставим това, което 

могат да Ви предоставят в цяла Европа, а като ремонтираме и сградата - 

нещата ще изглеждат още по-добре и  външно, не само като съдържание. 

Благодаря много.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И ние благодарим. Така преминаваме колеги към точка трета от 

дневния ред. 

  



II. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – разглеждане на решение № 909-4(25)/20.04.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областен управител с административен център – Варна, относно даване на 

съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 

(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 911-

4(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-

22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с административен център 

- Варна, относно изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение № 2 

към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна. 

(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 

спешен ремонт на трафопост на „Дворец на културата и спорта“ – Варна. 

 

Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложение за решения от ПК „Финанси и бюджет“. Там имаме 

първо да разгледаме двете решения, които са върнати от областния 

управител, като едното е включително по мое предложение за поправка на 

очевидна фактическа грешка.  

Първото предложение е, относно разглеждане повторно на решение 

№ 909-4(25)/20.04.2022 г., върнато със Заповед № РД-22-7706-

52/04.05.2022 г. на Областен управител с административен център – Варна, 

относно даване съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. Тук 

трябва да отбележа, колеги, преди да започнем дебат, а че темата е 

разгледана на две заседания на комисии, а именно на „Финанси и бюджет“ 

и „Правна комисия“. Комисиите са отхвърлили аргументите на Областния 

управител, обективирани в неговата заповед. Изслушани са становища на 

ресорните дирекции и техните мотиви са изцяло възприети от страна на 

комисиите, преди да дадат тяхното положително становище. Имате думата 

по законосъобразността, мотивите на Областния управител и съответно … 

Да колегата Атанасов. Да, ще дам възможност. Колеги, имате думата. 

Колега Атанасов, заповядайте. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Тъй като в комисия 

„Благоустройство и комунални дейности“ постъпиха около дванадесет 



подписки. На самата комисия аз ги изчетох част от тях, но сега постъпиха 

още няколко, като казвам, че от Св. „Константин и Елена“ има постъпили с 

около двадесет и четири дружества, подкрепящи програмата. Има 

постъпили възражения … 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина, колеги. 

 

Христо АТАНАСОВ 

……от Съюза на хотелиерите. Има възражения, разбира се, от 

различни обществени организации, от 17 м.р., от кк. „Чайка“, от кметство 

“Звездица“, с подписки - с по четиристотин, с по петстотин човека вътре, 

които, без да Ви чета отделните писма, са доста остри реакциите към това, 

което е върнал Областният управител. Няма да Ви ги зачитам. Това са 

подписки с по три хиляди и пет стотин човека…. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля да не прекъсвате. Моля да не прекъсвате. Правя Ви забележка. 

 

Христо АТАНАСОВ             

Колега, Вие редовно ли си пиете хапчетата?  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина. 

 

Христо АТАНАНСОВ 

Не ме прекъсвайте …. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина. 

 



От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Излез да си пиеш хапчетата навън, да се успокоиш…  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Успокой се, колега. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина. Колега Бояджийски.  

 

Христо АТАНАСОВ   

Ама много си превъзбуден. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За втори път Ви правя забележка. Предупреждение за отстраняване 

за залата.   

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАНСОВ 

Лекар има ли някъде тук?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не желая трети път …… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Лекар има около Вас. Нещо там да Ви помогнат. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не се усмихвайте така нагло. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Лекар има около Вас. Моля Ви се, спокойно, то такова избухване. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Атанасов, заповядайте. 

 



Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Та така. Доста преписки са от различните райони, от 

кк. „Чайка“, от жк. „Чайка“, от 17 микрорайон, от „Златни пясъци“ има, 

цитирах доста други подписки, които са дванадесет на брой, които са в 

подкрепа на това. Пак казвам, че са доста остри по отношение на мотивите, 

с които Областният управител е върнал и с тяхното притеснение да не се 

реализират проектите по програмата. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Колега Георгиев, думата.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие направихте Вашата реплика. Колега Георгиев.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Георги Георгиев, заповядайте. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Георги Георгиев има думата. Георги Георгиев има думата. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Призовавам Ви да се успокоите, колега, малко. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, дълговите инструменти принципно са нещо полезно, когато 

определена организация, определени икономически субекти се управляват 

с грижата на добър стопанин. От миналата година също поемахме дълг. 

Видяхме, че резултат от това няма. В момента имаме опасност Община 



Варна да стане една от най-задлъжнелите общини в България, което ще 

наруши бъдещето икономическо развитие, защото видяхме, че когато в 

една пробита каца се наливат пари, ефект от тях няма. Няма значение, 

колко голям е един бюджет на града, при положение, че той не носи 

добавена стойност на гражданите и на обществото. В тази връзка няма как 

ние да приемем поемане на допълнителен дълг и задлъжняване на 

бъдещите поколения, които ще го изплащат. Още повече научаваме, че 

предстои увеличение на данъците на гражданите на Варна, чрез които ще 

бъде финансиран въпросния дълг. Нещо, което е още по-недопустимо.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега, пак казвам…. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

В тази връзка … не приемаме допълнително .. не приемаме 

допълнително поемане на дълг, от които няма да има никакъв ефект.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ефектът е въпрос на целесъобразност, пак казвам. Колега Ангелова, 

заповядайте. 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от името на 

„Демократична България“ ще гласуваме „против“, основанията ни за това 

са: считаме, че чл. 32 от Закона за публичната администрация ще бъде 

нарушен. Вярно е, че на комисия „Финанси и бюджет“ беше предоставена 

таблица, от която се вижда по някакъв начин, че процентът не надвишава 

15% от средно месечния приход …. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Навярно визирате Закона за публичните финанси, а не 

администрация. 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Извинявате. Да. Объркваме се, да. 

 

 



От залата 

/н.р./ 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Г-н Балачев, всички се объркваме все пак, понякога.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Добре. Нищо. Да, благодаря Ви, че ме поправихте. От 

предоставената ни таблица беше установено, че е заложена приходна част 

на собствени приходи, която в рамките на шестнадесет годишният срок, за 

който ще се поемат новите кредити. Новите кредити са в размер на 

осемдесет милиона, а старото задължение е сто и девет милиона, което 

като общ размер е близо двеста милиона лева. За да ни убеди 

администрацията, че ще се вмести в рамките на чл. 32 беше заложила 

приходи, които приходи, като увеличение и тренд за срока от шестнадесет 

години е в размер на сто милиона, което отново ние считаме, че няма как 

да бъде осъществено извън рамките, най-малкото, че такава дългосрочна 

прогноза, каквато е направена – прогноза на прогнозата, защото това е 

предните три години. Това би утежнило гражданите на Варна с данъци, 

увеличение на данъците и всички други такси. По задлъжнялост Варна в 

момента е втора след столична община, а резултатите са видими, както за 

нашия град, така и за София. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА      

Добре. Нищо. Само. Все пак нещичко да кажем. Така.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА      

Добре. Считаме чл. 32 ще бъде нарушен и това ще се компенсира с 

вдигане на данъците за обществеността. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Само за протокола ще кажа, че аз присъствах на 

комисията по „Финанси и бюджет“, където изрично от администрацията 

поясниха, че тези прогнози не включват прогноза за повишаване на 



данъчната тежест, а за повишаване на събираемостта от данъци. Г-н 

Иванов, реплика ли?  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. Ще дам възможност.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз ще си позволя да отговоря, тъй като дирекцията не е компетентна 

да повишава данъци, а именно това сме ние, като Общински съвет. 

Общинският съвет е компетентен да взема решения за повишаване на 

данъците на гражданите на съответната община. Така, г-н Иванов, реплика. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря г-н председател, уважаеми колеги, на обсъждане на 

заседанието на комисията, така, на дълго и на широко обсъдихме 

мотивите, които Областния управител е написал за неговия повод за 

връщане на част от бюджета. Между другото колежката си разказа същите 

опорни точки и тогава, но аз, хем направихме уточнение тогава, че 

категорично поемането на дългосрочен дълг не нарушава чл. 32, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси поради простия факт, че заемните средства, 

които са от фонд „Флаг“ не влизат под санкцията на този член и г-жа 

Господинова го обясни на дълго и на широко. Само, че колегите трябва да 

продължават да повтарят опорните точки, които е задал Областният 

управител. Колеги, няма нарушение на тази член и по законосъобразно 

категорично не отговарят Вашите аргументи на това, което казвате. Тоест 

няма нарушение тази член. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Марица Гърдева.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБОНОВ 

А, оттегляте. Добре. Други заявки за изказвания? Колега Бояджийски 

желаете ли? Поддържате ли заявката? 

 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Не съм очаквал след тридесет години отново да ми се правят долни 

комунистически номера от времето на „Работническо дело“. Сигурен съм, 

че изказването на г-н Атанасов, които е перфектен юрист, е точно по 

юридическата част на въпроса. Г-н Атанасов цитира събрани на 

служители, познати и приятели, които са пострадали, искания срещу 

протести срещу решението на Областния управител да върне този бюджет. 

Всички знаем, че този бюджет къде отива и какво ще прави. Всички знаем, 

че този бюджет няма да има никаква ползва за града. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Съдът. Ние сме политически орган. Нашата позиция е политическа. 

Законосъобразността на това решение ще бъде решено в съда. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Който разбрал-разбрал. Така. Други мнения и съображения по 

въпроса? 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Много Ви благодаря и много Ви моля не оставяйте в ключови 

моменти други да Ви заместват за думата. Тоест не ми я предоставят.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не вярвам в това, което казвате. Не може да бъде това. Само аз 

отнемам думата. Друг не може.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Не е за първи път, г-н председател. Г-да съветници..  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте. Моля Ви, тишина колеги. 

 

 

 



Мария ДИМИТРОВА 

За протокола адвокат инженер Мария Димитрова. Аз съм една от 

инициаторите да бъде върнат този бюджет. Моите мотиви… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Бюджетът не е върнат. Само да ви поправя. Бюджетът не е върнат. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

В тази част. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Коментираме решение за поемане на общински дълг. Не бюджет. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Аз исках в цялост Областния да го върне, той го е върнал само за 

дългът. Господа съветници, може ли да се изслушваме? Моля Ви да 

гласувате „против“ поемане на този дълг, тъй като с него не ще бъде 

произведена нито една карфица в този град.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Това не е по законосъобразност, а по целесъобразност. 

 

Мария ДИМИТРОВА  

Напротив г-н председател. Съгласно Конституцията и АПК…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Други мнения и съображения има ли по въпроса? 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Тезата с карфиците не присъства никъде в българското 

законодателство. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Има ли други мнения и съображения? 

 

От залата 

/н.р./ 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Много ви моля. Много ви моля. Режим на гласуване.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Последно предупреждение Ви правя, изказването Ви приключи. 

Режим на гласуване по предложението за повторно приемане на….. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще разпоредя да Ви отстранят от залата. Повече думата в това 

заседание заради нарушение на реда в залата няма да Ви бъде дадена. Да. 

Така. Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Пускам повторно 

гласуване. Повторно гласуване по въпроса заради реда в залата, който 

беше нарушен от страна на дамата, която си представя, че е общински 

съветник. Прегласуваме.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

969-2. На основание чл. 45, ал. 9, от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с оспорване със 

Заповед №РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с 

административен център – Варна, Общински съвет – Варна приема 

повторно свое решение № 909-4(25)/20.04.2022 г., относно даване на 

съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Николай Евтимов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 13; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред: поправка на 

очевидна фактическа грешка в решение № 911-4(25)/20.04.2022 г. на 

Общински съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 

г. на Областен управител, относно изменение и допълнение на т. 9.12. от 

Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Варна. 

Предложението е разгледано на заседание на комисия Финанси и бюджет. 

Става въпрос за очевидна фактическа грешка в едната му част по 

отношение на записаното в протокола решение от предходното заседание. 

Волята на съвета бе да възприеме предложението, което бе направил Кмета 

по отношение на дневния размер на цената. Другите мотиви на Областния 

управител бяха отхвърлени като неоснователни и формални. По 

отношение на очевидната фактическа грешка преди входиране на 

заповедта на Областния входирахме предложение за отстраняването й, 

което Ви е изпратено на имейлите.  

Имате думата за мнения и съображения по въпроса, като тук 

приемаме основно мотива по отношение на решението за основателен. 

Няма мнения и съображения. Режим на гласуване. 

 

970-2. На основание чл. 62, ал. 2 от Административно –процесуален 

кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 13 и т. 23, чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, по предложение от Тодор 

Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

РД22009327ВН/04.05.2022 г. и във връзка с оспорване със Заповед №РД-

22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с административен център 

– Варна, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 

фактическа грешка на свое Решение № 911-4/(25)/20.04.2022 г. като го 

изменя и същото придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7, т.13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона 

за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН-

001ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва т. 9.12 от 

Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 

както следва: 

т. 9.12. Цени за кратковременно паркиране, локално платено 

паркиране за живущи,  локално платено  паркиране за търговци в „Синя 

зона“, „Зелена зона“, платено паркиране тип „Служебен абонамент“ и 

зарядни станции собственост на Община Варна. 



т. 9.12.1  Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на 

час, с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 

метър, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 

т. 9.12.2 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 1 лев 

на час, с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален 

паркинг метър, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 

30 минути 

т. 9.12.3 Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 16 лв. на 

ден, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален 

паркинг метър. 

т. 9.12.4 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 16 лв. 

на ден, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален 

паркинг метър. 

т. 9.12.5 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Синя 

зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. 

ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.6 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Зелена 

зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. 

ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.7 Цени за локално платено  паркиране за търговци в „синя 

зона“ и „зелена зона“: 

- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба 

за организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева 

на месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

-за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 

Наредба за организация на движението на територията на Община Варна  - 

120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация 

на движението на територията на Община Варна  - 100 лева на месец, с 

вкл. ДДС или 1 100 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.8 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“:  

- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба 

за организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева 

на месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 

Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 

300 лева на месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация 

на движението на територията на Община Варна  - 250 лева на месец, с 

вкл. ДДС или 2 750 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата 

на Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на 



територията на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 

лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.9 Цени за използване на зарядни станции за електрически 

автомобили, собственост на Община Варна – 0.70 лв. с ДДС за 1 кВтч. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Николай Почеканов – „за“, Рюян Ризов – „за“.  

 

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

въздържали се – 6; отсъстващи – 1, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред, която ще я 

докладва председателя на комисията относно: вземане на решение за 

отпускане на финансови средства за спешен ремонт на трафопост на 

„Дворец на културата и спорта“ – Варна.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Зачитам проекта на решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 

2 от Закона за общинската собственост, и във връзка с писмо от Минко 

Христов – изпълнителен директор на „Двореца на културата и спорта“ с 

рег. № РД21025895ВН-007ВН/18.04.2022 г., Общински съвет - Варна взема 

решение да бъдат отпуснати  финансови средства в размер на 260 000 

/двеста и шестдесет хиляди/ лв. на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И 

СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991, за спешен ремонт на трафопост, 

собственост на общинското търговско дружество. 

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по 

бюджета на Община Варна за 2022 г. от дейност 898 „Други дейности по 

икономиката“, § 19 „Платени данъци, мита и такси“ по дейност 714 

„Спортни бази за спорт за всички“, §55 „Капиталови трансфери“.  

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 

действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното 

решение.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД да внесе предложение за увеличаване на 

капитала на търговското дружество, със стойността на капиталов трансфер 

и да представи отчет за разходването му. 

Тук само да отбележим, че уточнението беше, че тези средства ще 

бъдат отпуснати не само за трафопоста, но и за предотвратяване на бъдещи 

щети като се ремонтира и останалата част.  



Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, имате думата.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, забележете, става въпрос за спешен ремонт. Тоест няма 

цялостна, целенасочена политика за управление на спортните активи на 

града. Ние явно трябва да подкрепим този спешен ремонт, който във 

връзка с това, че ще бъде спешен, ще бъде и много по-скъп. Но колкото 

спешна нужда от ремонт има въпросния трафопост, толкова спешна нужда 

от ремонт имат и другите зали в „Двореца на културата и спорта“. Не само 

Конгресна, която беше обновена. Не знам колко от вас са посещавали 

въпросните зали, но те изобщо не отговарят на състоянието, в което трябва 

да отговарят зали в град, който претендира да бъде Морска столица. 

Например ако отидете в Бургас там залите са в пъти по-добро състояние. 

Не знам колко от Вас са посещавали тоалетните на „Двореца на културата 

и спорта“. Те са отблъскващи. Е как да не са. Отидете, вижте. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, моля, да не става диалогов режим. Аз ще дам думата и аз ще 

се изкажа по въпроса. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Отидете, вижте.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нека да не влизаме в диалогов режим. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Значи нека да не влизаме, да. Няма да влизаме. Въпросът е такъв. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Приключихте ли изказването? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Само да завърша. Колкото спешна нужда има от ремонта на 

въпросния трафопост, толкова спешно трябва да се погледне към 

обновяване на цялостния комплекс спортен. И не той само да се ползва за 

търговска дейност прикрита под формата на спорт, а да бъде направено 

така, че републикански състезания, варненски отбори, които достигнат до 

финали на републикански състезания да се състезават там приоритетно, с 

намалени цени ако трябва. За да може да бъде направено така, че да има 

ефект от това. Не залите да стоят затворени, защото клубовете не могат да 

плащат достатъчно да участват. Благодаря. 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Излязохте от темата. Благодаря. Категорично не мога да се съглася с 

това, което бе казано преди малко. На комисия по финанси за колегата 

Георгиев специално ще кажа, че всички тези неща бяха обсъдени по 

отношение на ремонтите, които предстоят надълго и нашироко и с г-н 

Христов ги дъвкахме нещата на заседанието на комисията. Лично аз ще Ви 

заведа в тоалетните да ги видите и да ви покажа и голямата зала, която бе 

ремонтирана преди няколко години. Да видите за какво става въпрос на 

едно модерно съоръжение като се говори по този начин. И няма как да 

правите сравнение изобщо нито с Бургас, нито с който и да било град. 

Спортната зала на Варна си е спортната зала на Варна, колега.  

Други мнения и съображения. Режим на гласуване. 

 

971-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, и във връзка с писмо от Минко Христов – 

изпълнителен директор на „Двореца на културата и спорта“ с рег. № 

РД21025895ВН-007ВН/18.04.2022 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат отпуснати  финансови средства в размер на 260 000 

/двеста и шестдесет хиляди/ лв. на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И 

СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991, за спешен ремонт на трафопост, 

собственост на общинското търговско дружество. 

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по 

бюджета на Община Варна за 2022 г. от дейност 898 „Други дейности по 

икономиката“, § 19 „Платени данъци, мита и такси“ по дейност 714 

„Спортни бази за спорт за всички“, §55 „Капиталови трансфери“.  

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 

действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното 

решение.   

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД да внесе предложение за увеличаване на 

капитала на търговското дружество, със стойността на капиталов трансфер 

и да представи отчет за разходването му. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще вземем и свидетел за тоалетната, да. Да не стават интриги.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 



За протокола: Николай Георгиев – „за“, Айше Кадир – „за“, Стоян 

Попов – „за“,  Емил Бояджийски – „въздържал се“, Николай Почеканов – 

„за“.  

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 46; против – 1; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 2, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е от ПК 

„БКД“. 

  



III. 

 

По точка трета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 

(1) – разглеждане на решение № 921-5(25)/20.04.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областен управител с административен център – Варна, относно 

изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на 

територията на Община Варна. 

 

  Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК „БКД“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

В случая имаме само едно решение, което е във връзка с върнато за 

повторно разглеждане решение № 921-5(25)/20.04.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областен управител с административен център – Варна, относно 

изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на 

територията на община Варна. Колега Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложението 

за решение е следното: на основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99 от 

Закон за движение по пътищата и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22005320ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна 

приема повторно свое решение № 921-5(25)/20.04.2022 г., относно 

изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на 

територията на Община Варна, като същата се изменя съгласно 

приложение към настоящото решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, преди да дам думата за мнения и съображения, ще уточня, че 

освен на комисия по БКД, въпросът беше разгледан и на комисия Правна. 

Положително становище. Бяха разгледани становища, постъпили 

възражения повторно, както го направихме и на предходното заседание. Бе 

изготвена и представена на съветниците справката в табличен вид с 

възраженията и мотивите за тяхното отхвърляне, като мотивите бяха 

изцяло възприети от комисиите, които разгледаха повторно въпроса.  

Имате думата за мнения и съображения по законосъобразност. 

Режим на гласуване.  



 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

972-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закон за 

движение по пътищата и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22005320ВН/11.03.2022г., Общински съвет – Варна приема повторно 

свое решение № 921-5(25)/20.04.2022г., относно изменение и допълнение 

на Наредба за организация на движението на територията на Община 

Варна, като същата се изменя, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 8; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 

 

Благодаря, г-н Атанасов. Следваща точка от дневния ред е Питания и 

отговори на питания. 
  



IV. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Г-н Кмете, добре дошъл. Колега Губатов, 

имате думата. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете. 

На 30 март на сесия на Общински съвет – Варна зададох конкретен въпрос 

във връзка с разположените съоръжения със слънчеви панели на част от 

спирките на „Градски транспорт“ Варна. Въпросът ми беше конкретен 

каква е стойността им от общата стойност на проекта „Интегриран градски 

транспорт“ и каква функция изпълняват. В 99-та минута на предишната 

сесия на 20-ти април съответно получих отговор от вашата администрация 

от Биляна Якова – ръководител на проект „Интегриран градски транспорт“ 

на Варна, като отговорът бяха общи приказки по проекта, а аз в същото 

време зададох конкретен въпрос. Ще го задам отново този въпрос, като 

държа да получа и конкретен отговор на моя конкретен въпрос. Каква е 

стойността на тези съоръжения със слънчеви панели по спирките от целия 

проект „Интегриран градски транспорт“ на Варна и каква функция 

изпълняват? Държа наистина да получа конкретен отговор, тъй като съм 

задал конкретен въпрос. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Георгиев, имате думата. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, г-н Кмете, заговорихме се преди малко за спортните зали на 

града, г-н председател, в тази връзка имам снимки и мога да Ви ги покажа, 

да погледнете и Вие в действителност състоянието на въпросните 

тоалетни. Та г-н Кмете, традиционния въпрос, който вече трети път 

задавам е кога ще бъде пусната в експлоатация спортната зала в кв. 

„Владислав Варненчик“. Залата е чудесна, на чудесно място и вече втора 

година стои затворена. Вие традиционно два пъти ми отговаряте, че 

строите зали и т.н., но нали какъв е ефекта при положение, че ги строите и 

те стоят затворени. Моля Ви, за конкретен отговор кога, защото говорих с 

всички Ваши подчинени от администрацията, всички казват, че от тях 

нищо не зависи, доколкото разбрахме зависи единствено от Вас, да внесете 

предложение за формата на стопанисване на въпросната зала и конкретния 

ми въпрос е кога това предложение ще бъде внесено, може ли да стане още 



в рамките на този месец и от месец юни залата да има нормален 

тренировъчен график, защото действително там могат да се провеждат 

спортни състезания, могат да се провеждат тренировки. Града има нужда 

от тази зала, както и много други зали в останалите квартали на Варна от 

този тип. Разчитам на конкретен отговор. Другия изключително сериозен 

въпрос, който е проблем за града е положението в т.нар. изчислителен 

център, дирекция „Местни данъци и такси“. Там ситуацията е драматична. 

На ден през изчислителния център минават над 800 човека. Там се чака с 

часове. Чакат хората, отиват, приготвят си от сутрин суха храна, вода, 

надежда, прекръстват се преди да влязат в изчислителния център и се 

молят да стане по възможност до два часа, да не е цял ден. Защото вече 

опитът на хората говори, че цял ден там трябва да си забравиш. Г-н Кмете, 

има ги възможностите за електронно подаване на документи към местни 

данъци и такси. Има ги, ама не се използват. Ако попитате колегите, които 

работят във въпросната дирекция те знаят, че ги имат, но общината в 

частност дирекция „Местни данъци и такси“ не полага усилия, за да 

наложи електронното подаване на документи и така да облекчи работата 

си по някакъв начин. Най-малкото да облекчи, да подкрепи времето на 

гражданите. В смисъл да им го икономиса, да знаят, че могат електронно 

да си подадат документите, няма нужда да висят с часове на опашки. 

Забележете тези от Вас, които са чакали по тези опашки, защото аз чакам, 

там няма достатъчно столове, за да стоят хората и да си чакат. Проблемът е 

сериозен и има нужда от просто административно решение и оптимизация 

на процесите. Другата светлина на този проблем е, че над 800 човека на 

ден се обслужват от около 4 гишета. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Времето изтече, колега. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

…4 гишета, при които никой не увеличава бройката на гишетата ако 

ще се продължава в каменната ера да се работи по този начин на хартия и с 

чакане, и с опашки и т.н. Вариант 1 или да се увеличат бройките на 

гишетата… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Времето изтече. Това не е част от въпроса. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

…Завършвам. Или да се увеличи бройката или да намерите начин да 

се въведе електронно подаване на документи, както и да се уважи работата 

на хората, които работят в тази дирекция, защото те работят за жалки пари, 

а вършат огромна работа. 800 човека от 4 гишета. 



 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, изтече времето за пореден път казвам. Колега Капитанов, 

имате думата. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет, 

първо ще използвам повода на изказването на колегата Георгиев, за да 

допълня може би неговото питане. Можете ли да ни кажете какво е 

наложило в момента паркинга на „Местни данъци и такси“ в 

изчислителния център да бъде затворен за граждани и има ли някакво 

решение за посетителите. Онзи ден това го разбрах случайно при опит да 

звънна съответно в дирекцията, просто никой не вдигна. Така и така в 

момента просто допълвам, надявам се да получим отговор за това. 

Другото, което е всъщност моя основен въпрос, всички виждаме, че се 

трупа обществено сериозно напрежение свързано с имотите на Община 

Варна, т.е. процедурите при придобиване, преотдаване, застрояване, загуба 

на зелени площи, която е видна с просто око и в тази връзка вероятно няма 

сега да можете сега да ми отговорите, но аз ще Ви помоля в законовия 

срок, не както обикновено преди началото на следващата сесия, която 

може да е след три месеца, да ми дадете подробна информация по години 

на придобити като обща квадратура и продадени от Община Варна 

недвижими площи. Защото в момента се налага едно впечатление, 

всъщност твърдението, буквално твърдението на много хора е, че 

Общината е продала хиляди декари за последните 10 години. Може и да не 

е така, може да не е така … те не се осъществяват. Те се осъществяват 

въпреки нашето решение. На Вас Ви е ясно какво ми е мнението, аз това не 

го коментирам в момента. 

Аз не нося отговорност за това, защото друг е гласувал „за“. Аз от 

Вас очаквам да ми дадете отговор на въпроса, защото по принцип 

въпросите, които сме отправили към Вас те отиват в празното 

пространство, като така и така сме тръгнали, надявам се все пак след две 

години да получа отговор на въпроса ми за договора на „Балистик сел“ 

кога ще мога да видя какво точно представлява. Благодаря много. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Вешев, заповядайте. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Уважаеми колеги, г-н Кмете, 2014 година в началото на първия Ви 

мандат правите следното изявление: „Започваме изграждането на 

индустриалната зона във Варна, тя ще бъде най-голямата в България“. 2022 

година в края на последния Ви мандат, все още няма индустриална зона 



във Варна, тази индустриална зона все още няма дори ПУП. Доколкото 

знаем, всъщност може някои и да не знаят, търсят се 3 млн. лв. за 

изработване на ПУП. Работи ли се там, водят ли се някакви преговори за 

осигуряване на тези 3 млн. лв. за изработване на ПУП, за да може нали 

след Вас поне, да остане един изработен ПУП на тази индустриална зона. 

Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Митковски, имате думата. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми г-н Кмете, г-н председател, колеги, първият ми въпрос към 

Кмета е свързан с т.нар. съоръжения бомбоубежища. Смятам, че въпросът 

е доста актуален към настоящия момент, въпросът ми е към момента колко 

възможни за използване бомбоубежища има на територията на Община 

Варна, колко са неизползваеми и Община Варна, заедно със съответните 

органи, защото знам, че не е ангажимент само на общината. Има ли 

намерение в тази обстановка, когато страни, които дълги години са били 

неутрални да стават ангажирани, т.е. да се записват съответни, да 

кандидатстват за членуване в съответни военни блокове има ли намерение 

Община Варна, заедно със съответните компетентни институции да 

изгради такива съоръжения, защото съм сигурен, че те са недостатъчни за 

територията на Община Варна, а мисля, че това сега е момента. Защото 

хубаво ние всяка година действаме и преглеждаме системите за 

оповестяване, но каква полза, когато сирените засвирят пък хората няма 

къде да отидат. Това е единия ми въпрос. Надявам се така сравнително в по 

- бърз порядък да ми отговорите, предвид актуалната обстановка в 

момента. Другият ми въпрос е по отношение на организацията на 

движението в посока т.нар. курортни комплекси, той единият вече стана 

квартал на Варна. Имайки предвид следното, има две съоръжения 

изградени в предходни периоди, а именно кръговото пред „Паркмарт“, 

което отвежда към алея „Първа“ и малко след него изградената светофарна 

уредба. Предполагам всички сме свидетели как лятото, а сега вече даже не 

само и лятото, когато все още няма туристи какви огромни задръствания 

стават и в двете посоки. Аз съм свидетел, когато примерно задръстването 

стига почти до „Св. Константин и Елена“ по посока на Варна, някъде 

около 17 часа след обяд. Сега се случва същото към този момент, когато 

все още няма чак толкова много туристи, даже може да кажем, че няма 

никакви туристи. Явно тези две съоръжения не вършат своята функция, за 

която са изградени и според мен те повече пречат. В тази връзка предлагам 

Община Варна да помисли за актуализация и преработване на тези 

съоръжения, защото според мен те наистина повече пречат, отколкото 

спомагат за нормалното движение в двете направления към и от Варна. И 



последният ми въпрос е, наскоро станах свидетел на нещо доста 

интересно. И по бул. „Цар Освободител“ в посока на т.нар. Окръжна 

болница, и по бул. „Княз Борис І“ по посока на „Двореца на културата и 

спорта“ има изградени поливни системи, капкови поливни системи. Може 

би всички сте виждали едни маркучета сложени. И при наличието на тези 

капкови поливни системи, силно затруднено движение във връзка с това, 

че спира камионче, което полива същите тези цветя и зелени площи с 

маркучи. За какво служат тези поливни системи, работят ли, не работят ли, 

предполагам, че общината е платила доста пари за изграждането им. И при 

положение, че не работят, защо не работят, кой носи отговорност и какво 

се случва с тези поливни системи. И накрая да Ви благодаря за отговора, 

който беше даден предния път във връзка със стопанисването на 

съоръженията, мантинели и т.н. на територията на Община Варна. За 

съжаление въпреки това, разбрах коя е фирмата, която отговаря за тях. 

може би трябва по строг контрол на тази фирма, наистина след пътно-

транспортно произшествие в рамките на един два дни тези съоръжения да 

бъдат възстановявани, защото те самите стават предпоставка за нови ПТП-

та, тъй като част от тях са огънати към пътните платна. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И последна заявка. Колега Къчев, имате думата и колега Почеканов 

после. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н председател, колеги, в предната 

сесия утвърдихме новия щат на „Общински паркинги и синя зона“, в който 

над 20 души гласуваха, мнозинството да подчертая, увеличение на щата за 

рибарското селище „Карантината“. Всички знаем какво е състоянието на 

това рибарско селище, какво е от гледна точка на техническо нали, 

използваемо ли е, не е ли, доколкото знам, пък и всички вие сте виждали 

освен там с плажен дюшек и водно колело, не може да влезе вътре никаква 

лодка. Какво наложи това увеличаване на щата и тези хора назначени ли 

са, получават ли си пари вече и въобще конкретен ми е въпросът. Кога вече 

сериозно, кога ще влезе в експлоатация пристанището, съгласно 

изискванията да бъде рибарско селище на гр. Варна. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Последната заявка. Колега Почеканов, имате думата. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Г-н Кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, въпросът ми 

е следния. Днес разгледахме върнати решения на Общинския съвет от 

Областния управител, днеска се взеха нови решения, в залата се чу, че те 



ще бъдат обжалвани в съда. Въпроса ми е, ако това стане факт как ще 

функционира Община Варна, как ще бъдат обслужвани здравеопазване, 

социални дейности, образование и въобще функционирането на Община 

Варна. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Г-н Кмете, имате думата предвид липсата на повече 

заявки за поставяне на въпроси. Заповядайте. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. На 4 май тази година 

очаквано Областният управител върна част от бюджета на Варна, така 

както се изрази той. По този начин целенасочената партийна атака на 

„Продължаваме промяната“ за зануляване на развитието на Варна 

продължава, защото целта явно е постигане именно на тази промяна – 

спиране на проектите и финансов колапс на града. И тук г-н Почеканов 

правилно задава въпроса. В условията на безпрецедентна икономическа 

криза, инфлация, на сложна международна обстановка, на повишаване на 

цените на електроенергия, горива, хранителни продукти, строителни 

материали, възможностите ни естествено за противодействие са 

ограничени, като община имам предвид. Въпреки това, благодарение на 

усилията на всички нас тук в залата, запазихме местните данъци, 

увеличихме средствата за социални дейности, за здравни програми, за 

образование, за спорт. В същото време обаче, от държавата ние подкрепа 

не получаваме, няма да получим изравнителна субсидия, няма отворени 

национални програми. Това още веднъж искам ясно да го кажа, защото 

силно предполагам, че не се разбира от всички, но сме в новия програмен 

период от януари 2021 г. С други думи, вече една година и половина и в 

тези безпрецедентни като сложност от всякакво естество времена, това 

Правителство не успя да отвори нито една програма. И тези програми, по 

които в предния програмен период всички заедно знаете колко неща в 

крайна сметка успяхме да реализираме, всъщност те още не са 

договорирани в Брюксел, затова дори изобщо не се и говори. Защото през 

последната година и нещо слушаме само за Плана за възстановяване, не че 

не сме последната държава с такъв план, който уж е одобрен, само че още 

една стотинка доколкото разбирам до никъде не е стигнала и не е много 

ясно всъщност какво означава одобрен, поне аз така не можах да разбера. 

Но така или иначе няма никакви опции за кандидатстване по него, нито от 

страна на общините, нито от страна на бизнеса, нито от страна на 

академичната общност, нито от страна на неправителствените 

организации. Но се връщам, Плана за възстановяване нали тя е една така, 

много така широко коментирана тема, връщам се към националните 



оперативни програми с европейско финансиране, нито една. Това, което 

ние познавахме като „Региони в растеж“, в момента сме вече година и 

половина след започването на новия програмен период, за това никой дума 

не обелва дори, че някой работи по тази тема. И това касае естествено не 

само Варна, това касае в случая всичките големи градове в страната. 

Маркирам го още веднъж, защото това е илюстрация или за немощност на 

управлението, явна неспособност, или за подмяна на дневния ред на 

обществото, или за някаква изключително користна логика, която аз лично 

не мога да разбера, но това са опциите. В моите очи поне. Нека да 

припомня, че при тези условия Законът за държавния бюджет беше приет 

безпрецедентно късно. С други думи това забави приемането на бюджета 

на Община Варна, защото знаете че по Закон общините могат да приемат 

бюджета си едва след приемането на държавния бюджет. Това 

безпрецедентно забавяне на бюджета, беше съпроводено и с анонс за 

планирана актуализация на бюджета още през юни, за държавния говорим. 

С други думи ние още не сме приели нашия нали, сега ще има 

актуализация на държавния, което не знаем въобще какво нали ще донесе. 

И на този фон, всъщност продължаваме в средата на годината да сме с на 

практика блокиран бюджет и заслугата за това е изцяло на Областния 

управител от „Продължаваме промяната“. И всъщност радвам се, че днес 

Общинския съвет отново с голямо мнозинство препотвърди подкрепата си 

за тези решения, които бяха взети на предната сесия. Благодаря на всички 

съветници от най-различни политически формации за отговорното 

отношение към развитието на града ни. То по скоро към решаването на 

изключително сериозни задачи още в днешния ден. Добре познаваме 

структурата на бюджета и знаем, че в него, когато приспаднем държавно 

делегираните дейности, когато приспаднем дофинансирането за държавно 

делегирани дейности от страна на общината, когато приспаднем по пера 

общо взето решенията касаещи социалната сфера, касаещи различните 

програми визирам – образование, здравеопазване, социални, спорт, 

култура, туризъм и т.н., когато намалим тези приходи, които имаме с 

решения от типа за финансиране да кажем на Онкоболницата или друго 

лечебно заведение, издръжката на образователните, здравните и 

социалните заведения, издръжката на общинските предприятия. Ние 

виждаме, че всъщност от тези стотици милиони, които така са се наложили 

нали, че общината има 600 млн. лв. бюджет, всъщност като приспаднем 

всички тези пера, остава една малка част в разходите от типа на едни 20 

млн. лв., които всички заедно можем да насочим в някаква посока. И при 

липсата на европейски проекти и програми нали, ситуацията става съвсем 

сложна и озадачаваща. И всичкото това се случва в условията на 

безпрецедентно поскъпване на електроенергия. Уличното ни осветление от 

3 млн. и половина лв. годишно, отива на 10 млн. и половина лв. близо 11 

млн. лв. след компенсациите, забележете. Защото в началото при 



приемането на държавния бюджет се говореше, че разходите на общините 

ще бъдат на 100% компенсирани във връзка с нарастването на 

електроенергията. Е имаме компенсации, но след компенсациите, 

всъщност ние плащаме три пъти повече. С други думи от 3 млн. и 

половина лв. на 10 млн. и половина лв. Същото, за да не отнемам време 

просто илюстративно го казвам, това касае само уличното ни осветление. 

От там нататък си представете тока в училища, детски градини, 

общинските предприятия, болници, социални центрове и всичко останало. 

Същото касае, същото касае, забележете отоплението, т.е. цените на газта 

да кажем, на дизела, на нафтата. Не коментирам ситуацията с „Градски 

транспорт“, където поскъпна всичко в смисъл бензин, дизел, ток за 

тролейбусите, газ и каквото се сетим всичко останало. И тук говорим за 

ръст само на тези разходи, с милиони и то с много милиони, след 

компенсациите подчертавам. Тоест компенсации имаме за тока, за другото 

нямаме изобщо и приказка за компенсация. Но компенсацията за тока 

мисля, че ясно я обясних. Три пъти повече плащаме и това го знаят всички 

хора, които се занимават и с бизнес, защото те имат същите сметки. Така, 

че това е промяната към днешна дата или това, което виждаме нали във 

Варна. И всъщност ставаме заложник на едни политически шарлатани, 

които са готови да заложат бъдещето на града си, защото част от тях са 

варненци, бъдещето на града си в интерес на определено користни цели. 

Ще припомня, че за пет месеца само, доколкото аз съм броил, защото може 

и да е повече, Правителството на ПП или на „Продължаваме подмяната“, 

или там както и да го наречем изтегли близо 2 млрд. лв. заеми, които аз 

лично не мога да Ви кажа за какво точно са. Предполагам, че и Вие не 

можете да кажете и същевременно всеки ден от телевизора ни се обяснява 

това колко е хубаво. В същия момент техния Областен управител излиза и 

казва „О, тука нали, заеми ще се теглят“, при положение, че една стотинка 

не са помогнали с нищо абсолютно, че ни се качиха разходите 

благодарение на промяната, както на всеки един гражданин на страната в 

огромна степен. И при положение, че всъщност нашите кредити и 

финансови инструменти, които искаме да ползваме са с много ясна  и 

конкретна цел, разписани в отделните проекти за финансиране. Всеки лев 

за какво всъщност ще бъде насочен. Аз считам, че на фона на това 

разхищение, което виждаме в държавата без да е ясно за какво, защото 

парите в държавата някак си ги няма и на фона на тежката задлъжнялост, в 

която влиза държавата, връщането на решенията на Общинския съвет от 

предната сесия общо взето, където всичко е много ясно и конкретно. Това 

е наглост, гьонсуратлък, дебелащина, както щете го наречете. Очаквах 

днес Благомир Коцев да дойде тук на сесията и да уважи заседанието на 

Общинския съвет и лично да обясни на всички нас, на нашите съграждани 

мотивите си, с които връща това решение. Ще се погрижим, всъщност той 

да получи всички подписки от стотици граждани, които дойдоха в дните 



след като стана ясно, че е върнал решението, които искат да бъдат 

реализирани тези проекти, които са заложени в нашата програма и 

финансирането, на които зависи именно от тези върнати решения, 

всъщност ще му ги приложим да им обясни един по един, с какъв мотив 

точно спира това развитие. Още повече, че за разлика от държавата или 

всъщност хайде да не го казвам така силно, но тъй като не е ясно какво се 

случва в държавата, но Община Варна е ясно какво се случва. На 12 май 

Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди кредитния рейтинг на 

общината, при новото управление, отчитайки, това което беше взето като 

решение на предходната сесия подчертавам. Дългосрочен кредитен 

рейтинг 3 Б перспектива – стабилна, краткосрочен рейтинг А 3. И в текста 

ще прочета, че е по интересно според специалистите нали това е 

заключението или част от текста на Българската агенция за кредитен 

рейтинг „Община Варна ще продължи устойчивото си развитие с 

поддържане на много добро финансово представяне при размер на поетия 

дълг, доколкото рейтингът на Община Варна е ограничен от рейтинга на 

Република България, забележете, положително влияние върху него би 

могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг“. С други 

думи това, което сме коментирали многократно рейтингът ни е на 

националното ниво, не може да бъде по-висок от националния, но 

всъщност се казва, че може да спомогне за увеличението на националния 

рейтинг. Така, че аз наистина съм силно озадачен от това, което се случва, 

защото именно липсата на приходи, включително и от разпоредителните 

решения, те касаят изключително важни пера и Вие добре знаете в 

параграфите на бюджета как са обвързани нещата. Спирането на тези 

решения всъщност директно води до накратичко само ще припомня част от 

нещата, защото нали е дълъг списъка, но всичките рехабилитации на 

пътната мрежа са свързани с този параграф. С други думи от утрешния ден 

т.е. ние вече сме юни, но не можем да възлагаме кърпене на дупки да Ви го 

кажа, да е ясно, простичко и всеки да го разбира. Така, че по темата с 

кърпене на дупки оттук нататък може да се обръщаме към някой друг. 

Всичките дупки подчертавам, в смисъл тук говорим за рехабилитацията на 

пътната мрежа, само дупки. Вече оттам нататък за ремонти, нови проекти и 

т.н. е ясно, че не можем да говорим. Ремонти на спортните бази, тук г-н 

Георгиев всеки път поставя въпросите, музеи, зоопарка, ремонта на 

покрива на ОУ „Капитан Петко войвода“, основния ремонт на сградата на 

улица „Кавала“, на Асоциацията „Да съхраним жената“, за стадион 

„Спартак“ парите, всички чакаме новото дерби т.е. не новото, ами 

възстановеното варненско дерби. Само, че парите за довършването на 

реконструкцията са там, в този параграф. Отделно, че клуба знаете, че 

отправи искане да го подкрепим и за изграждане на осветлението, за да 

могат да лицензират стадиона за есента и да играят във Варна, а не 

примерно в Разград, но това въобще не е на дневен ред вече към днешна 



дата. Ние не можем да приключим ремонта, за да извадим акт 16, за да си 

подадат документите за лиценза. И нека да го знаят всички, защото утре да 

няма ама защо така се получи. Това са читалищата на Виница, на Галата, 

осветлението на Катедралния храм, средствата които заложихме за ремонт 

на къщата на Антон Новак, средствата за проектиране на Математическата 

гимназия, това което го чакат десетки хиляди варненци. Проектите за 

канализация в Константиново, за проектирането на пречиствателните 

станции в Константиново и Звездица. И да Ви кажа само нещо сега, в 

някой хубав момент ще се отвори сигурно някоя нова европейска 

програма, в случая по ПУДОС, като нямаме готови проекти, всъщност като 

са изчерпани средствата ще чакаме следващия програмен период след 10 

години, т.е. хората от Константиново, от Звездица, Лазур. Това им е 

перспективата. Археологическите обекти на „Цар Симеон“, проектирането 

на новия Скейтборд парк, това го включихме в същите параграфи знаете 

добре, средствата за покриването на басейна на „Приморски“, защото 

знаете, че зимата там са огромни разходите за отопление, а пък басейна е 

едно съоръжение, което изключително се ползва от децата ни. Там са 

средства включително и за тръбопровода във Варненското езеро и ред, ред 

други пера. Искам просто да се обърна още веднъж с благодарност към 

всички, които поставиха интереса на града над евентуални партийни и 

други интереси и наистина отговорно подкрепиха развитието на Варна и 

излизането от този колапс, в който се опитват да ни вкарат. И също така 

искам да призова Областния управител да прояви здрав разум и да работи 

за варненци, а не за обслужване на партийната върхушка на 

„Продължаваме промяната“ от София. Защото той в случая виждам как 

изпълнява нареждания, които нямат нищо общо с интересите на града и на 

варненци. Благодаря Ви. Въпросите, които бяха отправени всъщност от 

колегите. Исках да кажа по темата със спортните бази във връзка с въпроса 

на г-н Георгиев, че в тази ситуация, в която се намираме, ако ние нямаме 

действащ бюджет, цялата спортна програма с финансирането на клубовете, 

със спортния календар, с отдаването на базите безвъзмездно на клубовете 

и с покриването на режийните разходи на клубовете, това което Вие добре 

знаете, че правим от години насам, именно в услуга на спорта е поставено 

не под въпрос, а под невъзможност на практика. В тази връзка, всъщност 

ние наистина трябва да видим какво правим в утрешния ден. Естествено 

темата със спортните бази тя има и друго измерение, тъй като за да 

съответстваме и на националното законодателство, трябва да имаме 

някакъв вид анализ на текущата ситуация. Аз затова няколко пъти казах, че 

трябва да предприемем една среща в по разширен състав с Консултативния 

съвет по спорт или с други думи с представителите на спортните клубове и 

да погледнем заедно разчетите и правните основания за функционирането 

на механизмите на подпомагане на клубовете в перспектива, но в 

контекста на случващото се бюджета подчертавам, за да е ясно нали, ние 



изпадаме в много сериозна невъзможност да изпълняваме и поетите до 

този момент ангажименти, включително за залата, тя защото е част от 

целия механизъм. Аз това се опитвам да кажа. Тя е част, ама то въпросът е 

при какви условия отдаваме, както всяка една друга база. Ами затова Ви 

призовавам наистина да вземем да направим едно заседание, имаме 

готовност, има разчети, имаме яснота какво се случва в държавата и какво 

се случва в града вследствие на действия на определени представители на 

правителството. Така, че…моля…то едно, че искат за база за украинците, 

което нали е трета тема …и така. Ще го направим, пак казвам имаше тема 

с финансовите разчети и с изясняване на ред положения, защото въпросът 

е да гледаме някакви реални цифри, вече знаем какво колко се компенсира 

и не от държавата, така че можем да седнем и да разсъждаваме по този 

въпрос. Така. По отношение на … Колега, аз в диалогов режим с Вас не 

искам да влизам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Колега Бояджийски, колега Бояджийски Вие не сте поставяли 

въпроси. Нямате право да се изказвате. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Моля Ви, да не се превъзбуждате така. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Бояджийски, за трети път днес Ви правя забележка, седнете 

си на мястото, защото ще изчезнете от залата. Да. Има Правилник…има 

Правилник, трета забележка Ви правя, трета забележка. Прочетете си 

Правилника. Прочети ми.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има Правилник седнете си го прочетете при три забележки какво се 

случва. Вие сте го гласували този Правилник, не аз.  

 

Иван ПОРТНИХ 

Моля Ви, нека да успокоим страстите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Всеки има право да се изказва. Така. Това, че не Ви харесва 

изказването е съвсем друга тема. Да. Да. 

 

 



От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Така. Благодаря на г-н Кмета. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Аз Ви благодаря и Ви пожелавам конструктивна работа. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Обедна почивка до 14:00 часа.  

  



 

Следобедно заседание – начало от 14:00 ч. 

 

Присъстват 47 общински съветника, отсъстват 4: 

 

Антон Христов АПОСТОЛОВ  

Ивайло Христов МИТКОВСКИ 

Калин Колев МИХОВ 

Руслан Владков ВЛАЕВ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да помоля да си рестартирате системите на устройствата. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: Предложения за 

решения от ПК „Култура и духовно развитие“. 

  



V. 

 

По точка пета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 

(1) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата за 2022 г.  

(2) – изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд 

„Култура“ на община Варна. 

(3) – вземане на решение за определяне на ред и условия за целево 

съфинансиране на конкурсен принцип на обществено значими медийни 

проекти. 

(4) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд 

„Култура“. 

Докл.: Мария Тодорова – Председател на ПК „КДР“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-жо Тодорова, заповядайте. Само ще докладвам, че днес сутринта е 

постъпило писмо от Държавна агенция „Архиви“, с което благодарят за 

направената номинация и гласуваното доверие за връчване на Награда 

„Варна“ в сферата на литературата, като считат обаче, че тази категория не 

е подходяща за естеството на дейността им, като институция, поради което 

отново благодарят за номинацията и си оттеглят кандидатурата по свое 

желание. Това е постъпило днес сутринта в деловодството на Община 

Варна, колеги. Така, че предвид изявлението на номинирания, в случая 

Държавна агенция „Архиви“, да помоля да не докладвате, да не докладвате 

тази награда.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на Вашето внимание се 

представят три проекта за решения, изходящи от ПК „Култура и духовно 

развитие”. Първият проект за решение е относно присъждане наградите 

„Варна“, на Голяма награда „Варна” и награда „Варна” за ярки постижения 

в областта на културата за 2022 г. ПК „Култура и духовно развитие” дава 

положително становище по предложения проект.  

Проектът за решение е: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки 

постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава 

решението на 9 май 2022 г. на Журито за удостояване с Голяма награда 

„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 

2022 г. и съобразено с писмо с входящ номер, което беше прочетено от 

председателя на Общински съвет на следните творци и творчески 



колективи: голяма награда „Варна“ Александър Минчев – за 

дългогодишната му работа на археолог - изследовател на ранната история 

на Одесос от елинистическия период до Късната античност, за цялостния 

му научен принос към националната култура в областта на античната и 

тракийска археология, раннохристиянската история и изкуство. 

В направление – Литература, няма номинации.  

Направление – Изобразителни изкуства Цветан Кръстев – за 

мащабната му ретроспективна изложба „Автогейм“ – м. юли 2021 г. – 

културно събитие - доказателство за новаторството на автора и безспорния 

му дългогодишен принос към съвременното визуално изразяване. Екипът 

на галерия „Арт Маркони“ – за оригиналната идея и осъществяването на 

художествения проект „Портрет на Варна в 100 живописни платна“ – м. 

юни 2021 г., обединил творческите виждания на 40 художници. 

Направление три – Театър.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, моля за тишина. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Стоян Радев – за мощното актьорско превъплъщение и убедителното 

изграждане на образа на Салиери в постановката „Амадеус“ от Питър 

Шафър, реж. Стайко Мурджев. Екипът на Драматичен театър „Стоян 

Бъчваров“ - Варна – за високия професионализъм при създаване на 

представлението „Тютюн“ – първа театрална постановка в България по 

нецензурирания първи вариант на едноименния роман на Димитър 

Талевпо повод 100-годишнината на Варненския драматичен театър. 

Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за професионализма и 

творческото въображение при създаване на спектакъла за възрастни 

„Гларус ретро кабаре“, посветен на „Варна - 100 години курортен град“. 

В направление – Музика, нямаме номинации.  

В направление – Опера изпълнителско изкуство е номиниран Екипът 

на Държавна опера – Варна - за реализираната мащабна продукция – 

мюзикъл „Цар Лъв“ на ТМПЦ-Варна, открояваща се с оригинална 

режисура, визия и впечатляващи актьорски изпълнения с висока вокална и 

танцова техника. 

В направленията – Танц и Кино, нямаме номинации. 

В направление – Архитектура се предлага Арх. Владимир Попов – за 

съществен принос в опазването на архитектурното наследство и за 

архитектурното изграждане облика на Варна, включително и чрез проекти 

за фасадна реставрация на сгради - недвижима културна ценност, при 

последна реализирана такава през 2021 г. на сграда – НКЦ, намираща се на 

ъгъла на бул. „Мария Луиза“ 23 и ул. „Драгоман“ 33. 



В направление – Журналистика, имаме две номинации Красимир 

Делчев (фотожурналистика) – за яркия и безкомпромисен фотографски 

почерк във високо художествената му самостоятелна изложба „Животът в 

кадър“ – осъществена през ноември 2021 г., съдържаща 45 фотографии, 

естествено развит и в съпътстващия я бутиков албум.  

Екипът на Регионален телевизионен център – Варна в поднаправление 

електронни медии – за високия професионализъм при отразяване на 

културните събития в града и за приноса в популяризиране живия дух на 

културата и изкуството на Варна в национален телевизионен ефир чрез 

информационното предаване „Линия Култура“. 

Гласуването го виждате какво е и предвид, че днес е 17.05., 

предлагам на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна да 

допусне предварително изпълнение на решението, тъй като от 

закъснението на решението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, а именно за да спазим сроковете, които са в Статута и да 

може да се осъществи законосъобразно връчването на наградите в 

навечерието на 24-ти май. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря г-жо Тодорова. Г-н Капитанов, процедура. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Г-н председател, процедурата ми е извън тази точка. Във връзка със 

сцената, която се разви в края на предишното заседание и във връзка с 

това, че всички тук сме, как да кажа – равни, сред които Вие сте първи 

сред равни, но все пак трябва да спазваме взаимно уважение, от името на 

нашата група предлагам да се извините на колегата за израза „ще 

изчезнеш“. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Върнете си записа, недейте ме цитира неточно, казах „от 

залата“, нали? Много моля, върнете си записа и го гледайте какво съм 

казал, аз много добре си спомням какво съм казал. И тук, ако трябва да 

говорим за извинение, то първи трябва да последва от друг човек, затова че 

бе нарушаван многократно реда в залата през сутрешния полуден на 

сесията. Многократно, не един, не два, не три, Вие самия му направихте 

забележка на няколко пъти. Аз Ви виждам тук от залата и говоря съвсем 

приятелски, без да се заяждам в момента, нали? Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, както знаете ми 

дава право първо да отправя забележка, след това да отнема думата и на 

трето място да приложа най-тежката санкция, която е отстраняване от 

залата, като в този случай трябва да наложим и санкция на съответния 

колега, който пък също така този правилник повелява. В емоцията си 



вероятно и от двете страни понякога се допускат такива изказвания, пак 

казвам, но при всички положения е ясно какво съм имал предвид, казвайки 

това „от залата“ само че, не съм казал нещо по-различно. Да. Благодаря. 

Така.  

Мнения и съображения по точката? Режим на гласуване, колеги.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

973-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1 и  чл. 6, ал. 8 

от Статут за присъждане на награда „Варна” за ярки постижения в 

областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава решението от 

9 май 2022 г. на Журито за удостояване с Голяма награда „Варна” и 

награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за 2022 

г. на следните творци и творчески колективи: 

 
ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”: 

          

Александър Минчев – за дългогодишната му работа на  археолог - 

изследовател на ранната история на Одесос от елинистическия период до 

Късната античност, за цялостния му научен принос към националната 

култура в областта на античната и тракийска археология, 

раннохристиянската история и изкуство.  

 

І. ЛИТЕРАТУРА 

Няма номинации. 

 

ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

 

Цветан Кръстев – за мащабната му ретроспективна изложба 

„Автогейм“ – м. юли 2021 г. – културно събитие - доказателство за 

новаторството на автора и безспорния му дългогодишен принос към 

съвременното визуално изразяване. 

 

Екипът на галерия „Арт Маркони“ – за оригиналната идея и 

осъществяването на художествения проект „Портрет на Варна в 100 

живописни платна“ – м. юни 2021 г., обединил творческите виждания на 

40 художници. 

 



ІІІ. ТЕАТЪР 

 

      Стоян Радев – за мощното актьорско превъплъщение и убедителното 

изграждане на образа на Салиери в постановката „Амадеус“ от Питър 

Шафър, реж. Стайко Мурджев. 

Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ - Варна – за 

високия професионализъм при създаване на представлението „Тютюн“ – 

първа театрална постановка в България по нецензурирания първи вариант 

на едноименния роман на Димитър Димов по повод 100-годишнината на 

Варненския драматичен театър. 

Екипът на Държавен куклен театър – Варна – за професионализма 

и творческото въображение при създаване на спектакъла за възрастни 

„Гларус ретро кабаре“, посветен на „Варна - 100 години курортен град“. 

ІV.  МУЗИКА 

Няма номинации. 

V. ОПЕРА 
(изпълнителско изкуство). 

 

Екипът на Държавна опера – Варна - за реализираната мащабна 

продукция – мюзикъл „Цар Лъв“ на ТМПЦ-Варна, открояваща се с 

оригинална режисура, визия и впечатляващи актьорски изпълнения с 

висока вокална и танцова техника. 

 

VІ. ТАНЦ 

Няма номинации. 

VІІ. КИНО 

Няма номинации. 

VІІІ. АРХИТЕКТУРА 

Арх. Владимир Попов – за съществен принос в опазването на 

архитектурното наследство и за архитектурното изграждане облика на 

Варна, включително и чрез проекти за фасадна реставрация на сгради - 

недвижима културна ценност, при последна реализирана такава през 2021 

г. на сграда – НКЦ, намираща се на ъгъла на бул. „Мария Луиза“ 23 и ул. 

„Драгоман“ 33. 

https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2022/03/Predlojenie-na-TMPC-DT-St.Bachvarov-Varna-s-kolektivna-Nagrada-Varna-%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90-2022.pdf
https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2022/03/Predlojenie-na-TMPC-DT-St.Bachvarov-Varna-s-kolektivna-Nagrada-Varna-%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90-2022.pdf


IХ. ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Красимир Делчев (фотожурналистика) – за яркия и 

безкомпромисен фотографски почерк във високо художествената му 

самостоятелна изложба „Животът в кадър“ – ноември 2021 г., съдържаща 

45 фотографии, естествено развит и в съпътстващия я бутиков албум. 

 

Екипът на Регионален телевизионен център – Варна (електронни 

медии) – за високия професионализъм при отразяване на културните 

събития в града и за приноса в популяризиране живия дух на културата и 

изкуството на Варна в национален телевизионен ефир чрез 

информационното предаване „Линия Култура“.  

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.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Стоян Попов – „за“, Мария Ангелова - Дойчева – „за“, 

Мария Тодорова – „за“. 

 

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред, колеги. 

Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Благодаря. Следващият проект за решение е относно: изменения и 

допълнения в Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна. 

ПК „Култура и духовно развитие” дава положително становище по 

следния проект: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за закрила и 

развитие на културата, във връзка с писмо от Антония Йовчева – директор 

на дирекция „Култура и духовно развитие“ с регистрационен номер, който 

трябва да виждате на екрана от декември 2021 г. Добре, ще го изчета        

№КДР21000817ВН и по предложение на ПК „Култура и духовно 

развитие“, Общински съвет – Варна изменя и допълва Правилника за 

работа на фонд „Култура“ на община Варна, съгласно приложение към 

настоящото решение.  



Текстът Ви е изпратен заедно с материалите при свикване на 

днешното заседание на Общинския съвет. Текстът е в окончателния 

вариант с измененията, които сме направили на комисия. Комисията 

всъщност отмени предходните свои решения, във връзка с допълване на 

текстовете за медийните проекти, така че това е варианта, който Ви се 

предлага. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Капитанов, имате думата.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря. Имам един единствен въпрос по-скоро, на който така и не 

получих отговор на самата комисия и сега пак ще го задам: кое наложи да 

бъде изтеглена точката от дневния ред от предишното заседание и да я 

разгледаме наново в комисия? На това нещо отговор не получих, така че 

ще бъда благодарен. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз ще Ви отговоря колега. Постъпи преди предходната сесия писмо 

от представители на културната общност, културни дейци, които дори на 

предходното заседание бяха тук в залата. Като проведохме с тях среща на 

Председателски съвет с колегите Генадий Атанасов и Христо Атанасов, на 

тази среща те изрично поставиха този въпрос и поискаха точката да бъде 

оттеглена, за да се обсъдят правилата по отношение на медиите, тъй като 

държаха тези правила да не бъдат включени в Правилника за работа на 

фонд „Култура“. По тази причина след решение на Председателския съвет, 

тук са и колегите, да го потвърдят, си позволих да предложа точката да 

отпадне от дневния ред и да бъде разгледана повторно на заседание на 

комисията по култура, на което заседание Правилата, без да бъдат 

променяни по същество за медиите, както сте ги възприели през януари, 

физически бяха отделени от структурата на Правилника, като това стана, 

пак казвам със съгласие на представителите на културната общност във 

Варна.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря, г-н председател. Ето това беше отговорът, който вероятно 

щеше да спести страшно много така чудене, неприятности на това 

заседание на комисията, просто защото ние до последно не знаехме какво 

се случва, да не говорим за това, че в движение просто едни текстове 

отпадаха някъде и отиваха на друго място и аз честно Ви казвам, че на тази 

комисия така и не разбрах какво сме гласували. После трябва да чете човек 

протоколите, да не говорим, че в момента все още някои от точките ги 

няма в дневния ред, който днес гласуваме, като текст отделен за 



представяне. Включително и в приложението „Varcotech”, което ползваме 

всички. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Това ще го проверя последно в системата. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Всички материали са Ви изпратени, заедно с поканата за свикване на 

заседанието. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Мария ТОДОРОВА 

Всички материали са Ви изпратени с поканата за свикване на 

заседанието. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Мария ТОДОРОВА 

Аз улеснявам Вас в случая. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, аз ще го проверя това нещо, сега го коментирам с 

администрацията и ще Ви отговоря. Просто не мога, аз не мога да разбера 

какво ми обясняват в момента, че нямало проекти за решение вътре, а 

имало предложение за решение. Това ще го уточним след заседанието, 

поемам ангажимент и се извинявам, че не можах да присъствам на 

заседанието на ПК „Култура и духовно развитие“, за да дам малко повече 

разяснение по въпроса. Може би е моя грешката в случая. Така. Благодаря, 

има ли мнения и съображения?  

 

Мария ТОДОРОВА 

Да, предложа предварително изпълнение на решението. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие не го ли, мисля че го изчетохте? Чл. 60. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Не. Не. Към този проект за решение също предлагам предварително 

изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид факта, че 

понапреднахме във времето и следва да стартираме по най-бързия начин 



дейностите по фонд „Култура“. 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. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, има ли други мнения и съображения колеги? Не 

виждам. Режим на гласуване.  

 

974-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за закрила и 

развитие на културата, във връзка с писмо от Антония Йовчева – директор 

на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 

КДР21000817ВН/16.12.2021 г., и по предложение на ПК „Култура и 

духовно развитие“, Общински съвет – Варна изменя и допълва 

Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна, съгласно 

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.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Щериана Иванова – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-жо Тодорова, заповядайте за следващия проект. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Благодаря Ви. Третия проект за решение: На основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Варна целево предоставя финансови 

средства на конкурсен принцип в размер до 200 000 лева за подкрепяне и 

стимулиране на качествени медийни проекти, включително разходи по 

администриране, при условия и до размер, както следва:  

I. Допуска се съфинансиране на медийни проекти, които се 

реализират от доставчици на медийни услуги - печатни и електронни 



медии - радиа, телевизии, вестници, списания, интернет-сайтове и 

представляващи проекти, създадени и реализирани в публичното 

пространство, развиващи теми от различни области на обществения живот 

в Община Варна – култура, образование и наука, младежки дейности и 

спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и градска среда, обществени 

процеси и други, характеризиращи се с висока значимост и осъществяващи 

обективна информираност на варненската общественост. 

Медийните проекти са проекти, които се реализират от доставчици 

на медийни услуги - печатни и електронни медии - радиа, телевизии, 

вестници, списания, интернет-сайтове, представляващи проекти, създадени 

и реализирани в публичното пространство, развиващи теми от различни 

области на обществения живот в Община Варна – култура, образование и 

наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и 

градска среда, обществени процеси и други, характеризиращи се с висока 

значимост и осъществяващи обективна информираност на варненската 

общественост /и не само на нея/, представящи повече от една гледна точка, 

и с ясно въздействие върху обществеността, способстващи изграждането 

на устойчив модел на обществено-културно развитие в Община Варна, 

съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за устойчиво 

надграждане и просперитет на общността. Проектите се реализират по 

начин, обезпечаващ възприемането им, включително и резултатите от тях. 

Ако Ви е по-лесно, аз мога и да не го чета. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина само. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Мария ТОДОРОВА 

Ами то това е решението. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е решението. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Текста на решението. … преимуществено от варненска публика, 

спазвайки принципа за прозрачно и целесъобразно разходване на публични 

средства. Подкрепят се проекти с иновативни идеи, разработени в 

развитие, защитаващи  интересите на обществото, с представени ясни 

качествени и количествени индикатори за доказване на изпълнението и 

уникалност на идеята, съдържанието, формирани и изпълнени от екип с 

доказана експертност. Подкрепят се проекти, които подобряват 



осведомеността на потребителите за различни теми от местния живот; 

дават възможност за представяне на различни гледни точки; подпомагат 

дебатирането на различни проблеми от местния живот; насърчават 

независимите оценки на събитията в Община Варна; представят различни 

групи от местната общност, включително уязвими групи и хора в 

неравностойно положение. 

Съдържанието на проектите е с предварително уредени авторски и 

сродни на тях права, включително и върху снимки, видеа, съдържание, за 

което доставчикът подава декларация при кандидатстването.  

При равни други условия допълнителна тежест имат медийните 

проекти, които се осъществяват чрез повече от един канал за развиването и 

изпълнението им и/или достигането до по-широка публика по географски 

показатели /извън варненската/. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се извинявам, че Ви прекъсвам, ама той този проект за решение го 

има изпратен, няма нужда целия да го четете.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Ами, да. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така или иначе колегите са запознати с него. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Добре. Улеснявате ме.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Извинявам се, ще дам възможност за дебати. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Улеснявате ме, като само трябва да добавя текста за предварителното 

изпълнение.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагате да бъде включен и текст за предварително изпълнение на 

чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Предвид, че се формира нов орган, който да прави оценките на тези 

проекти, следва да го съставим, той е включен в текста на решението в 

точка VII. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата за мнение и съображение, колеги. Николай Капитанов, 

след това Георги Георгиев. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми колеги, много пъти сме говорили по тази тема за 

принципното положение дали трябва или не да се финансират медии с 

обществени пари. Няма да е тайна, за пореден път ще повторя, че за нас 

това изкривява пазара и всъщност ние влизаме в един формат, който 

иронично хората наричат „Браво, Кмете“, т.е. отразяване на неща с идеята 

да се вдигне имиджа на който и да е. В случая обаче аз няма да коментирам 

това, ще коментирам процедурата, по която беше предложена тази точка за 

гласуване. Първо имахме една много дълга и тежка, много дълго и тежко 

заседание на комисия по „Култура и духовно развитие“, при което по 

всякакъв начин и аз мисля че съвсем добронамерено г-жа Тодорова се 

стараеше да убеди свободните дейци на културата, че те няма да бъдат 

ощетени във финансовата част. Това беше преди около месец. След това 

излезе документ, в който всъщност става ясно, че по предложение на г-жа 

Антония Йовчева през декември са били предложени, дори до колкото си 

спомням бяха 1 200 000 за фонд „Култура“ без да става въпрос за медии в 

нея, т.е. това е анализа на общинската администрация, който е публично 

качен на сайта на Общински съвет. Съответно обаче в комисията нещата 

влязоха в режим, който гласи „ние сега ще ги съберем така, но за парите 

сега не знаем, но сигурно ще си ги получите“. Е, стана ясно, че няма да си 

ги получат, не просто няма да си ги получат парите, които всяка година 

свободните агенти на културата получават, но и те ще бъдат орязани и с  

20 %. Това, което обаче всъщност мен изключително много ме притеснява 

е начина, по който се случи тази процедура. Това, което каза г-н 

председателя днес, между другото, би било наистина много полезно да 

присъства на такива комисии, защото там стана в интерес на истината при 

цялото ми така добронамерено отношение и уважение към г-жа Тодорова, 

там стана един хаос, който доста обърка нещата и в момента изпаднахме в 

ситуации да не знаем какво точно се случва. Пред очите ни на този екран 

горе, само че в доста по-лоша резолюция бяха посочени текстове, четени в 

движение, ние трябваше да ги осмисляме, един цял документ и да си го 

съберем в главата и после да кажем „да, гласуваме го“. Т.е. той не беше 

пред очите ни, в ръцете ни, като документ, представен по никакъв начин, 

което обаче всъщност е интересното, той беше готов при г-жа Тодорова, а 

при нас не беше. Т.е. очевидно преди това е бил подготвен. На нас ни се 

наложи да го възприемаме в момента. Ето тука има колеги, които бяха на 

тази сесия от различни политически партии, те знаят много добре, аз не 

случайно тогава предложих той просто да бъде отложен за следващото 

заседание на комисията, за да имаме време да се запознаем и да го 



гласуваме както трябва. От два документа на думи бяха съставени три, 

които ние не можехме да ги видим пред нас като текст, а Вие много добре 

знаете, че документ, представете си юридически документ някой да Ви го 

прочете и трябва да го осмислите на момента, като юрист може да имате 

такъв опит, но за нас това не е някакво задължение. Това, което също така 

разбирам е, че това решение не е било подлагано на обсъждане в Правна 

комисия и дори не е била търсена консултация с тази комисия, поне аз така 

знам. Не на последно място ме изненадва нещо, което аз просто не мога да 

си представя, ние първо не го виждаме и в момента това решение. Това, 

което виждаме в момента е извадка от протокол, която ни се представя за 

гласуване, но аз искам да Ви помоля, да направите нещо, да скролирате 

надолу до точка седма, може ли? Така, много добре. В точка седма, имаме 

на две места многоточие. Това според Вас, г-н председател, нормално ли е 

за такъв нормативен акт, който ние трябва да гласуваме с някакво празно 

пространство? Кой ще го допълни и какво ще има в това многоточие? Да. 

Т.е. самата процедура и начина, по който премина, нали отделно от това, аз 

лично казвам, че съм против и хората, които представлявам също не го 

одобряват, но самата процедура беше до голяма степен, хайде ще се изразя 

по-меко, не беше по най-добрия начин проведена и аз предлагам просто в 

момента чисто процедурно да я отложим за следващото заседание, просто 

защото ние не сме имали време и към момента да се запознаем с този 

документ. И в момента го няма в нашите материали. И в момента го няма в 

нашите материали. Ние в момента четем извадка от протокол, но самия 

документ, като приложение, отворете си системата  “Varcotech”, там го 

няма. Има го, като извадка от един общ документ, което всъщност това е 

изчетеното от г-жа Тодорова и част от протокола. Но на практика ние го 

нямаме, като завършен документ, който да можем да гласуваме, като 

такъв. Той не е пред очите ни.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Не, нямаме го.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изпратен Ви е проекта за решение в този му вид, както е взет като 

решение на комисията. Не е необходимо предварително да има писмено 

предложение за това, тъй като понякога Вие знаете се е налагало и на сесия 

да правим, да вземаме решения. То се формулира, включително и на 

предходната сесия. Ето го, тука го има това нещо, от комисията е взето. 

Нали, в смисъл аз не виждам проблем в това, законов. По отношение на 

многоточията, там става въпрос, ние трябва сега да номинираме, след като 



мине дебата по същество, да номинираме членове на Експертния съвет, 

който ще оценява. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Т.е. това многоточие означава, че трябва да има име на човек 

насреща, така ли?  

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, точно така. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да, но по никакъв начин не става ясно от самия текст. 

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Експертния съвет, в състав, който трябва да се номинира. 

  

Николай КАПИТАНОВ 

В смисъл, в самия текст едно многоточие. Добре, окей, нали ето това, 

ето това между другото нали и това, което обяснихте преди малко щеше да 

бъде изключително полезно на тази комисия, за да може ние да си вземем 

съответните … Освен това нали, аз за първи път, г-н председател, за първи 

път от две години и половина, за първи път виждам по този начин да се 

създава документ в движение. Това не е да променим една точка или едно 

изречение, ние от три документа от единия вадим една четвърт, от другия 

вадим една трета и ги събираме в трети документ, което стана в движение 

пред очите ни, без да имаме предварителна информация за това, без да 

имаме идея за обосновката защо се случва и всъщност нали, беше на този 

екран, който всъщност нищо не можеше да се види на него и това го има 

на записа от комисията. Така, че аз Ви предлагам наистина съвсем 

процедурно предложение правя в момента, просто да го отложим за 

следващото заседание на комисията от този момент. За следващото 

заседание, извинявайте, на следващата сесия на Общинския съвет. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Има процедура, подлагам я на гласуване, колеги, ще решим с 

вота си. Аз пак казвам, мисля, че всичко е ясно и по съдържание и по 

същество. Правилата не са пипани по никакъв начин, както са още от 

декември месец обявени.  

Някой друг колега има ли, който да не е успял да гласува?  

 

За протокола: Тодор Балабанов – „против“, Рюян Ризов – „въздържал 

се“, Венцислав Сивов – „въздържал се“, Николай Капитанов – „за“, 

 



Ама колеги, молбата ми е сядайте в тази част на залата, защото няма 

как да се пръсна да гледам в цялата зала кой вдига ръка. 

 

За протокола: Николай Георгиев – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 15; против – 12; 

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Предложения за участие в състава на Експертния съвет. Един 

от ПК „Култура и духовно развитие“, един от ПК „Финанси и бюджет“. Аз 

предлагам да включим председателите на комисиите.  

 

От залата 

/н.р/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, ще дам възможност, да извинявайте. Сега ще дам възможност 

само. Така. Няма други предложения. Колега Георгиев, по същество 

заявката за изказване по темата. Заповядайте.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, отново ще повторя позицията на „Възраждане“, че 

финансиране на медии с публичен ресурс представлява фураж за 

манипулатори на общественото мнение. Медиите, които са на хранилка са 

тези, които променят, манипулират и буквално лъжат. Медийната среда, 

медийната среда се разви достатъчно, имайки предвид бързото развитие на 

социалните мрежи до степен в която ако една новина е обществено 

значима, тя бързо и лесно набира скорост и съответно популярност. Ние 

сме организацията, която достигна първо място в сферата на социалните 

мрежи по разпространяване на истинска информация. Дори, дори… 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля Ви колеги. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ако обичате направете им забележки. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Току що направих. 



Георги ГЕОРГИЕВ 

Благодаря. Ето, г-н председателя каза как се реагира в такива случаи. 

Така. В тази връзка ние сме против обществен ресурс да бъде насочван към 

медийни проекти. Ако имахме неограничен обществен ресурс, насочвайте. 

Така или иначе ефект от това няма да има. Но както казахме, както 

коментирахме до сега културата има нужда от ресурси. Ето, Операта на 

Варна има изключително голяма нужда от ресурси, ама ще бъде много 

интересно дали сега ще подкрепите предложение, в което Операта ще има 

по-малко ресурси. Творците на Варна имат нужда от ресурси. А ние ще ги 

даваме тези ресурси на медии, които ако са нормален участник на 

медийния пазар ще си съберат ресурси, ще си спечелят ресурси, ще си 

привлекат капитал. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега, аз се извинявам, че Ви прекъсвам, но това не е по темата в 

момента, приемаме дали да има …. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

…н.р…. за финансиране или дали да няма. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да. Ние отричаме изобщо, ние отричаме изобщо финансирането на 

медии. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

/н.р./ 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да. Отричаме изобщо, ние отричаме изобщо финансирането на 

медии и сме против насочването на публичен ресурс за нещо, което няма 

да донесе обществено благо. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И аз Ви благодаря. Така. Правя предложение в състава, както казах 

да влязат председателите на ПК „Култура и духовно развитие“ и ПК 

„Финанси и бюджет“. Външни експерти има ли предложения? 

 

Мария ТОДОРОВА 

Аз имам предложения за външни експерти и това са лица, които бяха 

разглеждани във връзка с предходния етап, когато коментирахме да влязат 



PR специалисти и журналисти в Експертния съвет, когато все още 

коментирахме това да бъде единен орган.  

В тази връзка предлагам проф. д-р Надя Димитрова Миронова - 

професор в Университета за национално и световно стопанство – гр. 

София, която е професор по основи на управлението и бизнес 

комуникациите. Тя има издавани 12 учебника по комуникации и PR, 37 

изследвания и статии по управление, комуникации и PR, има 

журналистически опит, включително и като изпълнителен директор на 

медия около 10 години и след това всъщност се занимава с научни 

изследвания в тази връзка. Преподава управление на комуникациите и PR, 

бизнес комуникации, управление на корпоративни…., както и преподава 

на докторантите в катедра „Медии и комуникации“ в УНСС.  

Второ предложение правя за Милослава Георгиева – експерт връзки 

с обществеността във Варненски свободен университет, преди това има 

опит като мениджър PR и реклама, мениджър реклама, мениджър PR, 

главен специалист „Връзки с обществеността“. Била е също така 

пресаташе на Апелативен Съд в район Варна. 

И третото лице, което предлагам е Доротея Стоянова Симеонова, 

която е управител към момента на обект, като основните й занимания са 

PR дейност и налагане на бранд, има опит и като PR консултант, връзки с 

обществеността, журналистически опит има в няколко варненски медии и 

респективно е завършила и висше образование „Журналистика“, което и 

дава и така сериозна теоретична подготовка в това направление. А пък 

самите условия, които са заложени и приети на заседанието на комисията 

по Култура са в точка VII и в тази връзка съм се опитала да намеря 

подходящи лица, които да свършат професионално и качествено тази 

работа.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Режим на гласуване по същество по цялото предложение, ведно с 

петте предложения за състав на Експертния съвет. 

 

Мария ТОДОРОВА 

И предварително изпълнение на решението. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И предварителното изпълнение, както го изчетохте. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Да. 

 

 

 



975-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

целево предоставя финансови средства на конкурсен принцип в размер до 

200 000 лева за подкрепяне и стимулиране на качествени медийни проекти, 

включително разходи по администриране, при условия и до размер, както 

следва:  

I. Допуска се съфинансиране на медийни проекти, които се 

реализират от доставчици на медийни услуги - печатни и електронни 

медии - радиа, телевизии, вестници, списания, интернет-сайтове и 

представляват проекти, създадени и реализирани в публичното 

пространство, развиващи теми от различни области на обществения живот 

в Община Варна – култура,  образование и наука, младежки дейности и 

спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и градска среда, обществени 

процеси и други, характеризиращи се с висока значимост и осъществяващи 

обективна информираност на варненската общественост. 

Медийните проекти са проекти, които се реализират от доставчици 

на медийни услуги – печатни и електронни медии – радиа, телевизии, 

вестници, списания, интернет-сайтове и представляват проекти, създадени 

и реализирани в публичното пространство, развиващи теми от различни 

области на обществения живот в Община Варна – култура,  образование и 

наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и 

градска среда, обществени процеси и други, характеризиращи се с висока 

значимост и осъществяващи обективна информираност на варненската 

общественост /и не само на нея/, представяща повече от една гледна точка,  

и с ясно въздействие върху обществеността,  способстваща изграждането 

на устойчив модел на обществено-културно развитие в Община Варна, 

съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за устойчиво 

надграждане и просперитет на общността. Проектите се реализират по 

начин, обезпечаващ възприемането им, включително и резултатите от тях,  

преимуществено от варненска публика, спазвайки принципа за прозрачно 

и целесъобразно разходване на публични средства. 

Подкрепят се проекти с иновативни идеи, разработени в развитие, 

защитаващи  интересите на обществото, с представени ясни качествени и 

количествени индикатори за доказване на изпълнението и уникалност на 

идеята, съдържанието, формирани и изпълнени от екип с доказана 

експертност. Подкрепят се проекти, които подобряват осведомеността на 

потребителите за различни теми от местния живот; дават възможност за 

представяне на различни гледни точки; подпомагат дебатирането на 

различни проблеми от местния живот; насърчават независимите оценки за 

събитията в Община Варна; представят различни групи от местната 

общност, включително уязвими групи и хора в неравностойно положение. 



Съдържанието на проектите е с предварително уредени авторски и 

сродни на тях права, включително и върху снимки, видеа, съдържание, за 

което доставчикът подава декларация при кандидатстването.  

При равни други условия допълнителна тежест имат медийните 

проекти, които:  

1. се осъществяват чрез повече от един канал за развиването и 

изпълнението им и/или достигането до по-широка публика по географски 

показатели /извън варненската/ предвид обществената значимост на 

развиваната тема, обективно повишаваща цялостното въздействие на 

проекта предвид целите му, но съобразена функционално с посоченото по-

горе. 

2. гарантират, че представянето на обществено значимата тема в 

проекта е достъпно за хората с увредено зрение или слух. 

3. са на кандидати, доказващи по-продължително осъществяване на 

медийни услуги. 

4. са на кандидати, доказващи посещаемост и информационно 

покритие. 

5. са на кандидати, доказващи рейтинг като доставчик на медийна 

услуга. 

II. Допустими са кандидати, които отговарят на следните условия: 

Доставчици на медийна услуга,  регистрирани като  физическо лице 

– едноличен търговец, или юридическо лице,  носещо редакционна 

отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определящо 

начина, по който тя е организирана /Редакционна отговорност е 

упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните 

схеми и каталога на предоставяните услуги./, осигурили на страницата си в 

интернет лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата 

най-малко до следните актуални данни: наименование на доставчика на 

медийната услуга, седалище и адрес на управление, данни, включително 

адрес на електронната поща и телефон за контакти, позволяващи 

установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика, както и: 

1.1. за електронните медии /медии, разпространявани чрез 

електронни съобщителни мрежи - обществени и търговски електронни 

медии – лицензирани или регистрирани обществени или търговски 

доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги/ - данни 

за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и на страницата му в интернет, телефон за контакти. 

В страницата на СЕМ за същите следва да има посочена в съответните 

регистри информация за структурата на собствеността им и за 

действителните собственици на съответните доставчици, предоставена на 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.  



1.2. за печатни медии /вестници, списания и други периодични 

издания/– доставчикът на услугата следва да присъства в актуализирания 

списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения, поддържан 

на уеб-страницата на Министерството на културата. 

1.3. за медии, разпространявани чрез електронни съобщителни 

мрежи -  онлайн новинарски услуги – електронни издания на вестници, 

списания, информационни агенции и други електронни издания - 

собственикът следва да може да бъде установен чрез справка в Търговски 

регистър и доставчикът на услугата следва да присъства в актуализирания 

списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения, поддържан 

на уеб-страницата на Министерството на културата. Информацията, 

идентифицираща собственика на доставчика на услугата, задължително 

следва да присъства на видно място в уеб-страницата на медията. 

III. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до 2 /две/ 

седмици от публикуване на обява за кандидатсване по настоящото 

решение на сайта на Общински съвет-Варна. 

IV. Одобряват се за съфинансиране до два проекта до максимално 

определената сума за кандидати, отговарящи на условията за допустимост.  

Максималната сума, която може да бъде отпусната е: 

- за проекти с краткосрочно изпълнение - до 3 месеца -  до 15 000 

лева. 

- за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на 

отчетния период - до 30 000 лв. 

V. Кандидатът трябва да осигури собствено съфинансиране в размер 

на 5% от целия бюджет на проекта и да удостовери тяхното наличие към 

момента на кандидатстване чрез декларация. 

VI. Проектите на медийните доставчици се подават в деловодството 

на Община Варна, адресирани до Общински съвет – Варна. 

VII. Проектите се оценяват от комисия, състояща се от 5 члена – с 

Председател - председателят на ПК „КДР“ при Общински съвет – Варна и 

членове: Председателя на  ПК „Финанси и бюджет“- и трима независими 

външни експерти с висше образование и/или 

професионален/преподавателски опит в сферата на медиите, 

комуникациите, връзките с обществеността или друг подходящ, както 

следва: 

- проф. д-р Надя Димитрова Миронова; 

- Милослава Георгиева; 

- Доротея Стоянова Симеонова. 

За наличието или липсата на конфликт на интереси, членовете на 

Комисията подписват декларация. 

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=63&z=436
http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=63&z=436


Комисията изготвя протокол с допуснатите кандидати и протокол, 

съдържащ списък на кандидатите с констатирани административни 

несъответствия, изрично посочени за всеки един от случаите в петдневен 

срок, след приключване на работата си. 

Резултатите от работата на Комисията се публикуват на сайта на 

Общински съвет - Варна в тридневен срок след изготвянето им. 

Кандидатите с констатирани административни несъответствия имат 

право в срок от три работни дни след публикуване на протоколите на 

Комисията на сайта на Общински съвет - Варна да ги отстранят.  

Допуснатите проектните предложения преминават през 

съдържателна оценка, която се извършва от Комисията.  

Всяко проектно предложение се оценява самостоятелно и 

независимо от Комисията.  

Проектно предложение, което не получи средна оценка над 30 % от 

максималния допустим брой точки, не се разглежда на следващ етап от 

Комисията. 

Комисията взема с 2/3 мнозинство от нейния състав решение за 

размера на финансирането на всяко допуснато за финансиране проектно 

предложение. 

Комисията изготвя Списък с допуснатите за финансиране проектни 

предложения, който съдържа информация за размера на отпуснатото 

финансиране и мотивите на оценяване. 

Мотивите на Комисията за корекции или редукции на бюджета на 

проектното предложение, ако такива са налице, се описват в протокол. 

Кандидатите, по чиито проектни предложения са направени 

корекции или редукции от Комисията следва в петдневен срок от 

публикуването на решението на Комисията на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна, да предоставят коригирано проектно 

предложение. Кандидатите имат право да откажат финансирането и да не 

предоставят изисканите промени в документацията. 

VIII. Комисията предлага за утвърждаване от Кмета на Община 

Варна Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по 

съответното направление по фонда. 

След утвърждаване от Кмета на Община Варна Списъкът с 

одобрените за финансиране кандидати се публикува на интернет 

страницата на Общински съвет - Варна в тридневен срок. 

IX. Оценителната комисия осъществява наблюдение върху 

одобрените за финансиране медийни проекти. 

Изпълнението на договор за съфинансиране на медиен проект се 

отчита с отчет – съдържателен и финансов съгласно условията и срока на 

сключения договор в рамките на календарната година, внесен в 

деловодството на Община Варна до Председателя на Оценителната 

комисия. 



Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на 

изискванията на законодателството и решенията на Оценителната комисия. 

Финансовият отчет съдържа документация за всички разходи по проекта и 

самоучастието на изпълнителя. Към финансовия отчет се прилагат 

заверени и подписани копия от всички документи за направените разходи. 

Съдържателната част на отчета включва и доказателства за изпълнението 

на заложените качествени и количествени индикатори. 

Изпълнителите на проекти са длъжни да съхраняват цялата 

документация за срок от пет години след приключване на изпълнение на 

проекта. 

X. Средствата за изпълнение на настоящото решение се осигуряват 

чрез намаляване с 200 000 лева на предвидените средства в т. 2.6.2 за фонд 

„Култура“ по Приложение 24, раздел IV „Общински фонд „Култура“ в 

изпълнение на чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата – целево 

субсидиране по § 42, § 43 и §45“, предложение второ – „За медийни 

проекти“ от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

XI. Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна, след 

утвърждаване работата на Оценителната комисия, да извърши всички 

действия по правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение, включително сключване на договори за съфинансиране с 

одобрените кандидати. 

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.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „въздържал се“, Емил 

Бояджийски – „против“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 6; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте за следващия проект за решение. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Благодаря. И всъщност с четвъртия проект за решение следва да 

допълним състава на Експертния съвет на фонд „Култура“ с временните 

членове, така че той да, фонда да стартира по най-бързия начин. Предлагам 

следния проект за решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 



местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 

от Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна и по 

предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 

Варна избира независими външни експерти - временни членове на 

Експертния съвет на фонд „Култура”, както следва:  

1. арх. Владимир Попов; 

2. Камен Балкански; 

3. Антон Момчилов – Бурназки; 

4. Христо Стоянов; 

 5. Борис Панкин; 

6. Росица Тодорова. 

И предлагам съответно предварително изпълнение на решението: на 

основание чл. 60, ал. 1 от АПК предвид факта, че при закъснение на 

изпълнението биха могли да последват значителни или трудно поправими 

обществени вреди.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Мнения и съображения колеги? Г-н Капитанов имате 

заявка. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Отново тази прословута комисия. Много интересно може ли да 

изкарате документа, моля Ви, който в момента ни е пратен в софтуера 

„Varcotech”, какво точно гласуваме в момента, приложението към тази 

точка. Мисля, че надолу още. Така, писмото…. От тук не виждам добре, 

мисля че това трябва да е ….., не, добре дайте да го видим. А, да, точно 

така, да, това е. Сега всички хора, които бяха изброени, всички лица 

експерти, които бяха изброени от г-жа Тодорова, те са заявени мисля, че на 

24.01. и са представени на общинските съветници, за да могат да се 

запознаят с кандидатурите и евентуално да ги приемат. Това, което се 

случи на последната комисия е, че едно име липсва тук. Липсваше на 

последната комисия, и тук липсва. Трябва ли да задам въпроса и всеки да 

помисли кое е това име и защо и два пъти го няма? Сега вероятно г-жа 

Тодорова ще каже, че пак не съм го видял, хайде покажете ми го къде е в 

момента. 

 

Мария ТОДОРОВА 

За кого говорите? 

 

Николай КАПИТАНОВ 

За Борис Панкин. Къде е? 

 

 



Мария ТОДОРОВА 

Г-н Капитанов …. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре, това което Ви казвам, че за пореден път материалите, които 

са свързани с тази точка не отговарят на това, което ние гледаме и 

гласуваме. Освен това, беше Ви зададен въпроса има ли го тук? Няма да го 

има, защото това беше още през януари, той тогава въобще не е бил 

коментиран. Той беше представен в момента на самото гласуване, без 

никаква предварителна информация, нали? И това са факти, тук има 

колеги, които могат да го потвърдят, те ще кажат дали лъжа или не лъжа, 

нали? Съответно г-жа Тодорова ще каже, че лъжа разбира се. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Моля Ви …. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Въпросът ми е …..……. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Ще помоля за забележка по Правилника на Общинския съвет. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Нямам нищо напротив, вече веднъж ме обвинихте, че лъжа, аз пък 

казвам, че …. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Не, никога не съм казвала такова нещо.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, моля Ви да не влизате в диалогов ….. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре, добре ….. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Ако това е Ваше вътрешно убеждение е отделен въпрос. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Продължаваме нататък. Значи, това което искам да разбера, първо 

ние ще гласуваме име, което така и не влезе в обсъждането, т.е. нямаше 

голяма възможност да бъде обсъдено, но каква е експертизата? Това го 

зададоха между другото свободните агенти го зададоха на самата комисия 



и не получиха отговор. Каква е експертизата на г-н Панкин конкретно в 

контекста на фонд „Култура“, т.е. той какъв опит има там? Кандидатствал 

ли е, печелил ли е, отделно от това, сега не искам да навлизам в някакви, 

някаква форма на местен шовинизъм дали е от Варна или не, но …, най-

вече това ми е интересно, защото по принцип когато говорим за експерти, 

ние трябва да залагаме на хора, които имат представа от материята, с която 

се занимават и могат да бъдат полезни в това отношение. Така, че 

конкретния ми въпрос е, той каква експертиза има свързана с 

кандидатстване и печелене на проекти по фонд „Култура“, конкретно. 

Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, благодаря.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Да отговарям ли? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, ако можете.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Г-н Панкин е известна фигура в културните среди не само във Варна, 

но и в България. Всъщност липсата на информация за него означава, че 

съответния човек, при когото е тази липса има доста да наваксва в 

културно отношение. Относно г-н Панкин направих кратко представяне и 

на комисията по култура, разбира се, тъй като органът, който взема 

решение е Общински съвет ще направя отново същото представяне в 

момента аз говоря. Благодаря ви. Така Борис Панкин е режисьор с 37 

годишна професионална практика над 90 постановки има поставени. Има 

специализации в Рим, Берлин, Ню Йорк, работил в Канада като режисьор и 

сценичен мениджър. Преподавателската му дейност започва през `98 г. 

като асистент по актьорско майсторство и режисура в НАТФИЗ „Хр. 

Сарафов“ преподава и в Нов български университет в театралния колеж 

„Любен Гройс“. Работил е като режисьор в БНР и БНТ . От 2007 г. и до 

момента е артистичен директор и ръководител на програмите за мюзикъл и 

английска драма на Американския колеж в София, където с учениците от 

колежа 8-12 клас се реализирал мюзикълите – „Chicago“, „Hairspray“, 

„Spring Awakening“, „Hair“, „High School Musical“ и тука има сигурно 7-8 

пиеси на Шекспир, Питър Шафър, Тениси Уилямс и други. Сред 

постановките му на професионална сцена са мюзикълите „Коса“, „Ах този 

джаз“. „Човекът от Ламанча“, „Опера за 3 гроша“, „Да пееш под дъжда“, 

„Оркестър без име“ и аз ви видях на тази постановка, когато се игра във 

Варна „Кабаре“, „Чикаго“, „Чаплин“, както и пиесите „Сако от велур“, 



„Рейс“, „Балтиморски валс“, „Операцията, „Да господин премиер“ и много 

други. Преводач… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Извинявам се много ще ви прекъсна. Значи аз не искам тука да 

правим презентация на г-н Панкин. Аз доколкото разбрах от въпроса който 

г-н Капитанов зададе е защо, тъй като тези имена които бяха изчетени, 

тоест които бяха на екран отзад не е бил включен господин Панкин, за да 

могат колегите от комисията да се запознаят с всеки един от тях. Никой не 

оспорва качествата тук на г-н Панкин, а на самата комисия, нали така 

правилно съм разбрал…… 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да имаше и втори въпрос …, да съгласен съм. 

 

Христо АТАНАСОВ 

За да не се повтаряте наново. Аз нали това беше въпроса, аз затова 

казвам, че никой не оспорва качествата на г-н Панкин. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Абсолютно, тук има някакво неразбиране. Аз не оспорвам по 

никакъв начин, качествата на г-н Панкин, не знам защо така ги извъртате 

нещата? Не съм казал такова нещо. Аз ви зададох конкретен въпрос….  в 

протокола.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Не, не ги извъртам, така излиза от изказванията ви в залата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Без да влизате в диалог, освен това нали слагаме го от другата страна 

на нещата, че наистина предложените имена не е задължително и те да са 

нали, които са направени от дирекцията може да има и допълнителни. 

Въпроса е че, разбирам че вие не сте имали достатъчно време да се 

запознаете….. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Аз зададох въпрос на който не беше отговорено. Аз не съм искал 

характеристика като творец на г-н Панкин, защото съм убеден в качествата 

му и аз съм ги гледал и с удоволствие гледам тези мюзикъли, които той 

поставя. Това, което зададох като въпрос в прав текст беше, какъв е опита 

на г-н Панкин в контекста на фонд „Култура“. Как той може да помогне. 

Запознат ли е с технологията, което значи че той би трябвало да е участвал, 

може да е печелил, може да не е печелил, но ако ние кажем, че той в 



момента е участвал и печелил аз тогава нали разбира се ще кажа, че няма 

какво да направим срещу тази кандидатура. Аз и не съм срещу него по 

принцип. За мен е важно, човекът, който ще влезе в тази система, той да 

има експертиза да има някакъв опит и към системата не просто като 

културен агент, в смисъл като някои творец на културата. Защото познавам 

страшно много, нали за разлика от вас моята работа е свързана с такива 

хора и аз съм нон стоп в такива среди. Има хора които са изключително 

талантливи като творци имат много дефицити в други посоки те си ги 

знаят самите просто такава е сферата. Мен ме интересува той има ли 

някакви дейности до момента които са по фонд „Култура“ кандидатстване 

и печелене евентуално на проекти. Това ме интересува в прав текст.   

 

Мария ТОДОРОВА 

Г-н Панкин доколкото ми е известно не е кандидатствал, 

респективно няма как да е печелил каквито и да е било съфинансирания от 

фонд „Култура“ във Варна.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Тоест ние ще вкараме в експертното жури човек, който на практика 

не можем да сме убедени, че има експертиза съобразена с позицията която 

той ще заеме.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Между кандидатстване и оценка на проекти, г-н Капитанов, 

разликата е огромна.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги момент ще ви прекъсна. Така, значи аз само искам да направя 

едно разграничение, че…. Моля, не влизайте в диалогов режим, колеги. 

Едно разграничение значи нека да не оспорваме качествата независимо от 

това, че не е участвал някъде. Няма как поне аз да и част от колегите да 

кажем дали има експертност в неговите познания. Съгласен съм с Вас, но 

дори всеки един от нас като специалист в своята област, идвайки тук е 

нужно да натрупа някакъв опит, за да има и експертност в работата си и 

затова не ви противореча. Казвам, че това е част от работата, която г-н 

Панкин на базата на своите познания може би ще допринесе с всичко това. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре не искам да ви противопоставям двете неща. Те са съвсем 

различни според мен и затова искам да кажа, че ако човек няма експертиза 

в тази област говоря администрирането. Тоест решение другите какво 

евентуално да направят и какво да им се допусне, това по принцип не е 

много добре а освен това ние го получаваме в последния момент и той не е 



имал възможност да бъде обсъден, включително от местните 

представители на тази общност. Което всъщност е по-големия проблем 

защото аз не мога да приема, че аз съм по-голям експерт от хората, които 

се занимават с това нещо.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. Конкретно предлагате …. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Аз предлагам да ги гласуваме по отделно. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Поотделно да ги гласуваме 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Да за да може … 

 

Христо АТАНАСОВ 

Добре, искате да бъдат гласувани поотделно. Така добре. Тъй като 

има процедура ще гласуваме първо това и после ще дам думата на другите 

колеги които са направили заявка. Колеги, процедура да се гласуват един 

по един на предложението.  

Г-н Иванов, само да попитам Вие по процедурата ли искате. Така че 

да ви давам ли думата после или …?  

Колеги някой да не е успял със системата? 

 

За протокола: Николай Капитанов – „за“, Антоанета Цветкова – 

„въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 12; против – 17; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 5, предложението не се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така по същество, г-н Чутурков заповядайте. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Става малко безпредметно, но аз искам да попитам. В Експертния 

съвет в София колко варненци има? Имате ли информация? Аз нямам 

такава информация. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Ако имате кажете. 

 



Димитър ЧУТУРКОВ 

Така че аз исках само познавам много добре г-н Панкин, 

творчеството му и така нататък имам лични впечатления. Никой не 

оспорва като професионалист. Но това ние да вземаме медиен експерт, 

културен експерт от София да комуникира с Варна да пътува, оценява да 

се връща смятам, че не е продуктивно и затова това беше логиката отделно 

да се гласува. Все пак да се изрази едно отношение към това предложение, 

което беше направено за отделно гласуване. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не искам да Ви противореча, само личното си мнение ще кажа, тъй 

като и аз пътувам често до София и съм в Експертен съвет, където съм от 

Варна така има много специалисти сигурно, които пътуват от други 

градове. Не го противопоставям на Вашето становище, казвам просто, че 

специалистите няма значение от кой град са. Госпожа Гърдева, после Вие.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, аз доколкото съм запозната културните проекти се 

подават онлайн. Нали така? Все пак живеем в 21 век, така че нищо не 

пречи г-н Панкин да оценява и онлайн, и всички експерти да работят и по 

този начин, и да не му се налага на човека да пътува наляво, надясно. И за 

не мога да разбера, след като ние наистина имаме един човек с експертиза, 

сега чувам че влиза в Експертния съвет. Нали не съм в комисията, но пък 

защо трябва да издребняваме до там. Печелил ли е варненския фонд 

„Култура“ не го ли е печелил. Ама що бил от София ама що бил от Варна. 

Той експерт ли е? Нали, хайде всички да се съсредоточим върху това той 

експерт ли е? Експерт е. Така че можем да гласуваме за, против нали 

според собственото си мнение но не можем да обиждаме един човек с 

такава експертиза ,анализирайки го по този начин, ама ти от къде си.   

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря ви. Г-жо Димова. 

 

Даниела ДИМОВА 

Уважаеми господин председател, скъпи колеги, аз няма да навлизам 

в разяснение кой кой е от предложенията тъй като сме гласували в 

комисията, когато това надълго и нашироко беше дебатирано и с вота под 

всеки един от горепосочените, се вижда. Но искам като допълнение на това 

което г-н Чутурков каза преди малко една малка съпоставка между фонд 

„Култура“ София и фонд „Култура“ Варна да Ви кажа, че ние за разлика от 

София където има ограничения за тези, които подават трябва да са със 

софийска регистрация. Така, значи в София във фонд „Култура“ може да 

има от цяла България, може да има и само от София, защото те си 



ограничават тези, на които дават средствата си от фонд „Култура“ София. 

Фонд „Култура“ Варна е широко отворен за цяла България. Така. Или ще 

останем широко отворени за цяла България на целия фонд като 

регистрация на тези, които кандидатстват и на експертите или да се 

поучим от софиянци да се затворим само варненски сдружения и фирми да 

кандидатстват и тогава и само варненски експерти да ни оценяват. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Прозвуча като предложение. А добре, хубаво. Добре, г-н Капитанов, 

реплика. И Ви моля правя след това в смисъл ще го направим ... 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Съвсем кратко. Аз в моето изказване съвсем целенасочено избягах от 

темата за местния шовинизъм, защото считам че тя в случая е 

неприложима, а по-скоро би ни навредила, отколкото да ни помогне. Това, 

което исках да наблегна, очевидно Общинския съвет не го приема за 

проблем е, че някой трябва да взима решения за система, с която той не 

можаха да ни убедят, че е запознат. А това, че е талантлив творец е нещо 

съвсем различно което в случая е друго. Благодаря. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Може ли да ... 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Аз … момент само процедура. След процедурата ще 

Ви дам думата.  

 

Мария ТОДОРОВА 

Добре, благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да заповядайте г-н Иванов. На микрофон, защото няма да може да се 

запише. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

От името на г-н Станислав Иванов процедура за прекратяване на 

дебатите и преминаване към гласуване.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, до сега не беше така направено не съм го чувал за 10 

години от името на някой, някой да прави процедура. Добре. Колеги, 

процедура имаме по прекратяване на дебатите. Режим на гласуване.  

Колеги които не са успели да гласуват със системата. Не виждам  



 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 34; против – 1; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, г-жо Тодорова. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Благодаря ви, господин председател. Исках само да обясня каква е 

функцията на външните експерти, за да не стават разминавания. Външните 

експерти следва да допринесат с експертизата си за качеството на оценките 

на проектите, а не да администрират някакви дейности в тази връзка ни е 

по-важно да са експерти, а не да са наясно с вътрешните процедури, които 

могат да ги научат след прочитане на правилника, който ние току-що 

приехме. Тоест и другите експерти, които са били досега не знаят 

процедурата, тъй като ние я приемаме.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, благодаря. По същество за предложението за решение. 

Процедура по гласуване. 

 

Мария ТОДОРОВА 

То по тая логика и част от съветниците не трябва да са съветници, 

защото не са били досега. И към 4-тата година се научават. Да и така е. 

 

976-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по 

предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 

Варна избира независими външни експерти - временни членове на 

Експертния съвет на фонд „Култура”, както следва:   

1.  арх. Владимир Попов; 

2.  Камен Балкански; 

3. Антон Момчилов – Бурназки; 

4. Христо Стоянов 

5. Борис Панкин; 

6. Росица Тодорова. 

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.  

 



Христо АТАНАСОВ 

Колеги има ли някой през системата да не успял да гласува? 

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 0; 

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

 

Мария ТОДОРОВА 

Благодаря Ви, колеги. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Следваща точка шест  ПК „Наука и образование“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Наука и образование” относно: 
(1) – присъждане на Награда „Варна” в сферата на науката и висшето 

образование за 2022 г. 

(2) – присъждане на Награда „Варна” в системата на 

предучилищното и училищното образование за 2022 г. 

 

Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“ 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински 

съветници, ще Ви изчета проекто-предложенията на ПК „Наука и 

образование“ относно присъждане на Награда „Варна” в сферата на 

науката и висшето образование за 2022 г. ПК „Наука и образование“ дава 

положително становище като гласуването в направление Награда „Варна” 

във висшето образование: гласували за – 10; против – 0; възд. се – 0.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги мнения и съображения, не виждам. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

977-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 2.1, чл. 2.7 и чл. 3.11 от 

Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование, 

Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в сферата на 

науката и висшето образование за 2022 г., както следва: 

 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: 

        Проф. д-р ист.н. Иван Русев – за изключителен принос в 

изследването и популяризирането на все още непознати събития, процеси, 

факти от българската история в средата на XIX век, по-специално от 

историята на Варна и Варненско по онова време. За монографията му 

„Кримската война 1853 - 1856: „Атласът на Наполеон III“ и българските 

земи“. 

      Предложение от Икономически университет – Варна. 



КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: 

        Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

с ректор проф. д-р Валентин Игнатов – във връзка с 60-годишния 

юбилей и изключителния принос на висшето училище в обучението и 

формирането на специалисти в областта на медицината, фармацията, 

общественото здраве и здравните грижи. Активно участие на студентите и 

преподавателите в обществения и културния живот на Варна и в 

утвърждаването на международния авторитет на Варна като 

университетски град. 

    Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

II. ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

         Проф. д-р Теменуга Стоева, дм - за изключителен принос при 

създаването и логистиката в условията на извънредно положение на 

първата високотехнологична PCR-лаборатория в Източна България, 

базирана на територията на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.   

     Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – Варна. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

  Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р 

Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект 

„Индикативно проучване за районите, подходящи за развитие на 

аквакултури в морските пространства на Република България“. 

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 

 

 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ: 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

  Проф. д.ю.н. Иван Русчев – за висок професионализъм, за цялостен 

принос в организирането и осъществяването на учебната и 

научноизследователската дейност, както и за повишаване нивото на 

подготовка на студентите от Юридически факултет на Варненския 

свободен университет  „Черноризец Храбър“. 

      Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

 КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

 Творчески колектив с ръководител проф. д-р Юрий Дачев – за 

разработване на научния труд „Българско черноморско крайбрежие“. 



Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА 

Няма номинация. 

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА 

Творчески колектив с ръководител проф. д.т.н. Николай 

Джагаров – за изпълнение на научен проект  „Интегрирани безжични 

сензорни мрежи за диагностика на корабно електрообзавеждане“. 

Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“. 

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.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам  

  

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

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

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Втория проект на решение относно присъждане на Награда „Варна” 

в системата на предучилищното и училищното образование за 2022 г. ПК 

„Наука и образование“ дава положително становище като гласуването в 

комисията, само момент, че тук са повече гласували за – 10; против – 0; 

възд. се – 0. 

 

Христо АТАНАСОВ 

По предното гласуване – Анелия Клисарова е „за“. Само да допълня 

41 – „за“, 42 – „за“, извинявам се. Колеги, мнения и съображения. 

Капитанов. 

 

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

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

 

От залата 

/н.р./ 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Добре ще ги изчета, щом трябва. 



Христо АТАНАСОВ 

Значи чакайте, чакайте. Само да Ви кажа нещо. Предложението от 

Вас ли е, г-н Капитанов, защото от гражданите такова предложение няма 

как да е. От Вас ли е това предложение, ако е от Вас станете и моля Ви го 

кажете. Няма да се съобразя с предложение, което не съответства на 

правилника.  

  

Николай КАПИТАНОВ 

Понеже сме така сесия на прецедентите. Не от името, но повлиян от 

коментара на госпожата Мария… Фамилията как беше? 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Димитрова, да, предлагам все пак в знак на уважение към тези хора, 

защото все пак това наистина е постижение нека да им прочетем имената. 

Благодаря.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Дълго ли е? 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Не. Аз ще бъда кратка, ако трябва мога да ги и разкажа. Добре. Ще 

ги прочета. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да. Заповядайте. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Съвсем резюмиран вид като на лекция. В област висше образование. 

В сферата на науката и висшето образование „Хуманитарни науки“ 

индивидуалната награда е за проф. д-р ист.н. Иван Русев за неговата книга 

монография, която е посветена на Кримската война  и по-специално в 

частта, която касае гр. Варна. Ще изчета името на монографията. 

„Кримската война 1853 - 1856: „Атласът на Наполеон III“ и българските 

земи“. 

Колективна награда в област „Хуманитарни науки“ получава 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Във връзка с 60-

годишния юбилей на учебното заведение и приносът на висшето училище 

в обучението, формирането на специалисти в областта на медицината, 

фармацията, общественото здраве и здравните грижи. 



В област „Природни науки“. Индивидуалната награда е на проф. д-р 

Теменуга Стоева, доктор по медицина - за приносът й при създаването и 

логистиката в условията на извънредно положение на първата PCR 

високотехнологична лаборатория в Източна България.  

Колективната награда в тази област е за Творчески колектив с 

капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на 

научноизследователския проект „Индикативно проучване за районите, 

подходящи за развитие на аквакултури в морските пространства на 

Република България“. 

Третата област е „Обществени науки“. Индивидуалната награда се 

присъжда на проф. д.ю.н. Иван Русчев – за висок професионализъм, за 

принос в организирането и осъществяването на учебната 

научноизследователската дейност, както и за повишаване нивото на 

подготовка на студентите от Юридически факултет на Варненския 

свободен университет.  

Колективна награда тук получава Творчески колектив с ръководител 

проф. д-р Юрий Дачев – за разработване на научния труд „Българско 

черноморско крайбрежие“. 

В област „Технически науки“ индивидуална награда не е присъдена. 

В колективна награда Творчески колектив с ръководител проф. д.т.н. 

Николай Джагаров – за изпълнение на научен проект „Интегрирани 

безжични сензорни мрежи за диагностика на корабно 

електрообзавеждане“. Това са награди „Варна“ във висше образование. 

Награди „Варна“ в областта на средното образование. Първата е 

ученик на годината в областта на общообразователна подготовка. Има две 

номинации. Две от номинациите стигнаха до тук. Александър Русев, който 

е ученик от 12 „б“ клас в Първа езикова гимназия. Ученик с висока езикова 

култура и високи постижения на международни и национални състезания. 

Съответно има много грамоти. Unlimited Premier Competition, Thomas 

Jefferson Physics Olimpiad, Пролетно национално състезание по физика и в 

национална олимпиада по същия предмет.  

И втората номинация е на Габриела Нейчева, която е ученичка от 12 

„б“ клас в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“. Също отлична 

ученичка, с мотивация, постоянство и предприемчивост, която е 

постигнала впечатляващи резултати. Има спечелено място на 

националното състезание по английски език и награда от „Ротари-

Евксиноград“. Отличена е и в състезанието на Американския университет 

в България. 

Второто направление от ученик на годината в областта на 

професионалната подготовка е за Пьотр Нестеров, който е ученик от 12 

клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, за изключителните му 

постижения в международни и национални турнири по тенис. Като второ и 

трето място на ITF, трето място на ROLAND GARROS JUNIOR 



CHAMPIONSHIPS, второ място на европейско първенство, второ и пето 

място на US OPEN до 18 години, както и първо място сингъл и отборно на 

държавни първенства. Постига резултати, достижими само с много талант, 

целеустременост и постоянство, благодарение с подкрепата от неговия 

треньор Кристиян Илиев. 

В „Учител на годината” в областта на предучилищното образование 

нямаме номинация. 

„Учител на годината” в областта на обслужващите звена Галина 

Станишева. Старши учител по музика, диригент на детски хор „Добри 

Христов“ в Общински детски комплекс – Варна.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Аз не изчитам всичко. Съвсем кратко. За да не стане пък сега, че към 

имената …. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не, не, продължете. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Достоен наследник на създателите на детски хор „Добри Христов“ 

към Общински детски комплекс - Варна. Съхранява почти 70-годишната 

история на хора, работили за неговия творчески авторитет и високата 

музикална подготовка на децата. Трудът, теоретичната подготовка, 

педагогическият такт, индивидуалният подход в работата й с над 100 деца, 

личат от многобройните участия и спечелените международни фестивали и 

конкурси.  

Следваща категория „Учител на годината” в областта на основното 

образование - няма номинации. 

„Учител на годината” в областта на средното образование. Нела 

Димова – учител по история и цивилизации в Първа езикова гимназия. 

Всеотдаен учител по история, с творчески и новаторски дух, работеща за 

познаването и запазване на будната историческа памет сред учениците и 

младите хора. Нейни ученици постигат най-високи резултати на държавни 

зрелостни изпити, национални състезания, олимпиади по история.  

Направление „Учител на годината” в областта на професионалната 

подготовка. Христинка Тодорова – главен учител по професионална 

подготовка във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“. 

Иновативни методи и подходи Христинка Тодорова вече 26 години 

подготвя успешно своите ученици от гимназията в избрани от тях 



професионални направления. Съответно има извоювани 11 призови места 

и награди от национални и международни състезания. 

В „Колектив на годината” в областта на предучилищното 

образование две са номинациите. Детска градина № 38 „Маргаритка“ с 

директор Параскева Люцканова. Екипът споделя своите добри практики и 

научно - методически опит чрез публикации и участия в конференции. Има 

над 18 грамоти и отличия в различни събития, конкурси, участия. 

Вторият екип е на Детска градина № 23 „Иглика“ с директор 

Марчела Петрова. Екипът е спечелил признанието на родителите и 

местната общност чрез дейността си, постигнатите резултати и отличия, 

получени от различни форуми, инициативи и участия. Образователната 

институция успешно реализира на своята територия проекта „Медиация в 

детската градина“ и редица други с обществено значение. Като колектив е 

пример за отдаденост, професионализъм и модерен подход в 

образованието. 

„Колектив на годината” в областта на основно училищно 

образование. Основно училище „Ангел Кънчев“ с директор Марионела 

Николова. Един екип, който, освен за образователната подготовка, отдава 

своята творческа енергия и труд за изграждане на социално отговорни 

личности. Училището е пример за успешен модел за приобщаваща среда за 

деца със специални образователни потребности. 

Основно училище „Петко Рачев Славейков“ с директор Таня 

Петрова. Две са училищата в тази категория. Благодарение на целия екип 

училище „Петко Р. Славейков“ е сред водещите учебни заведения по 

резултати от националните външни оценявания в 4 и 7 клас. Постиженията 

на възпитаниците и техните учители се изразяват в редица отличия от 

конкурси у нас и в чужбина. Многобройни са инициативите и 

реализираните национални и международни проекти, програми, 

фестивали, форуми. 

„Колектив на годината” в областта на средно училищно образование 

и обслужващи звена. Специално училище за ученици с нарушено зрение 

„Проф. д-р Иван Шишманов“ с директор Жулиета Петкова. 116-годишна 

модерна и успешно функционираща образователна институция за деца със 

зрителни затруднения и специални образователни потребности. Работещо 

по най-високи стандарти, училището е уникално по своята същност, с 

педагогически модели и практики без аналог в България. Колегията е 

национален и международен обучител на кадри и участник е в над 12 

европейски и световни конференции за образование на зрително 

затруднени деца, домакин е на множество международни, максимално 

покриваща спецификите на всеки един ученик. Въпреки своите 

затруднения възпитаниците участват в художествени състави с 

дългогодишна творческа история и жънат успехи на международни и 

национални сцени.  



Всички тези номинации получиха пълно единодушие в комисията 

„Наука и образование“.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Искам преди, понеже не ги гласувахме .. да, да… искам да изчета, 

понеже ще се връчват в навечерието на 24-ти май. На основание чл. 60, ал. 

1 от Административно-процесуален кодекс, Общински съвет – Варна 

допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснение 

на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима 

вреда. Едновременно с това, когато ги гласуваме.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Заповядайте 

да си кажете думата, въпреки че заради Вас изчетохме…. 

 

Мария ДИМИТРОВА  

Искам …. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Може ли да не … 

 

Мария ДИМИТРОВА  

Искам да благодаря…. 

 

Христо АТАНАНСОВ 

Когато още приказвам, не започвайте. Въпреки казвам, че заради 

Вас, съобразихме се, г-н Капитанов беше така добър да изчетем всички, 

които са номинирани. Заповядайте на кратко.   

 

Мария ДИМИТРОВА  

Благодаря Ви. Искам специално да поздравя проф. Джагаров, както и 

всички спечелили Награда „Варна“ и искам само да кажа на съветниците. 

2014 г. много от златния випуск на Математическа гимназия на успяха да 

получат Награда „Варна“. По този повод аз внесох предложение, понеже 

бяха по една награда, да станат без ограничение в броя, ако има кандидати 

всички да получат. За което благодаря на Вашите предшественици, че 

промениха Правилника за тези награди, Наредба или каквото е, за да могат 

всички колективи и всички ученици да получат заслужените награди. 

Благодаря Ви, че изслушахте имената им, защото това е най-малкото, 

което Вие може да направите, да оцените труда им, да ги наградите, но да 



изслушате, това, което те са градили години наред, за да възпитават и 

обучават бъдещите поколения. Благодаря Ви. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Колеги, режим на гласуване.  

 

978-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 1, чл. 4 от раздел ІІ ”Общи 

положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за номиниране” от  Статут за 

награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в 

системата на предучилищното и училищното образование за 2022 г., 

както следва: 

І. „Ученик на годината” в областта 

на общообразователната подготовка 

 

Александър Русев – ученик от 12 „б“ клас в Първа езикова 

гимназия. 

Ученик с висока езикова култура по английски, немски и руски език, 

с отлично развито логическо мислене и огромен потенциал в дисциплини 

като физика и математика. Награден с дипломи и грамоти от няколко 

международни и национални състезания: Physics Cup – TalTeh 2021, 

Physics Unlimited Premier Competition, Thomas Jefferson Physics Olimpiad, 

Пролетно национално състезание по физика и в национални олимпиади по 

същия предмет.  

 

Габриела Нейчева - ученичка от 12 „б“ клас в IV Езикова гимназия 

„Фредерик Жолио-Кюри“. 

 Отлична ученичка, която с мотивация, постоянство и 

предприемчивост е постигнала впечатляващи резултати. Лауреат е на 

националния кръг на Олимпиадата по френски език. Има спечелено първо 

място на националното състезание по английски език „Creative writing“ и 

награда от „Ротари-Евксиноград“. Отличена е в състезанието на 

Американския университет в България – AUBG MultiTalent Quest. Участва 

активно като доброволец в много и различни мероприятия. 

 

ІІ. „Ученик на годината” в областта 

на професионалната подготовка 

  

Пьотр Нестеров - ученик от 12 клас в Спортно училище „Георги 

Бенковски“. 



Ученикът израства като национален състезател по тенис и извоюва 

редица призови места в държавни и международни турнири и първенства. 

Има спечелени: второ и трето място в турнир на ITF; трето място на 

ROLAND GARROS JUNIOR CHAMPIONSHIPS; второ място на 

европейско първенство; второ и пето място на US OPEN до 18 години, 

както и първо място сингъл и отборно на държавни първенства. Той 

постига резултати, достижими само с много талант, целеустременост и 

постоянство, както и с труда на неговия треньор Кристиян Илиев. 

 

ІІІ. „Учител на годината” в областта 

на предучилищното образование 

 

Няма номинации. 

 

 

ІV. „Учител на годината” в областта 

на обслужващите звена 

 

Галина Станишева – старши учител по музика, диригент на детски 

хор „Добри Христов“ в ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна.  

Достоен наследник на създателите на детски хор „Добри Христов“ 

към Общински детски комплекс -  Варна. Вече 6 години съхранява почти 

70-годишната история на хора, работи за неговия творчески авторитет и 

високата музикална подготовка на децата. Трудът, теоретичната 

подготовка, педагогическият такт, индивидуалният подход в работата й с 

над 100 деца, личат от многобройните участия, завоюваните отличия и 

призовите места на хора в редица престижни национални и международни 

фестивали и конкурси.  

  

 

V. „Учител на годината” в областта 

на основното образование 

Няма номинации. 

 

VI. Учител на годината” в областта 

на средното образование 

 

Нела Димова – учител по история и цивилизации в Първа езикова 

гимназия. 

Дългогодишна и всеотдайна учителка по история, с творчески и 

новаторски дух, работеща за познаването и запазването на будната 

историческа памет сред учениците и младите хора. Нейни ученици 

постигат най-високи резултати на държавни зрелостни изпити, национални 



състезания и олимпиади по история, а техни авторски документални 

филми са отличени с призови места. Тя е инициатор и организатор на 

редица проекти, конкурси и фестивали, влезли в националния календар на 

МОН, както и на редица партньорства с български и европейски училища, 

с НПО-та и Европейския младежки парламент. 

 

VII. „Учител на годината” в областта 

на професионалната подготовка 

 

Христинка Тодорова – главен учител по професионална подготовка 

във Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“. 

С иновативни методи и подходи Христинка Тодорова вече 26 години 

подготвя успешно своите ученици от гимназията в избраните от тях 

професионални направления. Освен отлични оценки в училище, нейните 

възпитаници са извоювали над 11 призови места и награди от национални 

и международни състезания. Активно участва в научни конференции и 

семинари, където с докладите и публикациите си споделя своя опит и 

добри практики. 

 

VIII. „Колектив на годината” в областта 

на предучилищното образование 

 

Детска градина № 38 „Маргаритка“ с  директор Параскева 

Люцканова. 

Целият екип на детското заведение умело съчетава в своята работа 

традиции и новаторство, висок професионализъм и всеотдайност. Ярък 

пример е за приобщаване на децата със специални образователни 

потребности. Колективът инициира и участва в множество проекти, местни 

и национални инициативи и внедрява успешно интердисциплинарно 

проектно-базирано обучение. Екипът споделя своите добри практики и 

научно-методически опит чрез публикации и участия в конференции. За 

периода на номинацията ДГ № 38 „Маргаритка“ има над 18 грамоти и 

отличия от различни събития, конкурси, участия. 

 

Детска градина № 23 „Иглика“ с  директор Марчела Петрова. 

Екипът на ДГ № 23 „Иглика“ е спечелил признанието на родителите 

и местната общност чрез дейността си, постигнатите резултати 

(образователни и възпитателни) и отличията, получени от различни 

форуми, инициативи, участия. Образователната институция успешно 

реализира на своята територия проекта „Медиация в детската градина“ и 

редица други с обществено значение. През годината има многобройни 

награди и грамоти от конкурси и фестивали. Колективът е пример за 

отдаденост, професионализъм и модерен подход в образованието. 



 

ІХ. „Колектив на годината” в областта 

на основно училищно образование и обслужващи звена 

III Основно училище „Ангел Кънчев“ с директор  Марионела 

Николова. 

Пример за екип, който, освен за образователната подготовка на 

учениците, отдава своята творческа енергия и неуморен труд за 

изграждането им като социално отговорни личности. Колективът полага 

усилия за създаване на екологична култура у своите възпитаници, за 

нетърпимост към прояви на агресивно поведение, модератор е и в 

междуличностните отношения на различни нива. Училището е пример за 

успешен модел за приобщаваща среда за деца със специални 

образователни потребности. Многобройни са успехите на колегията, 

изразени както чрез постиженията на учениците, така и чрез личните им 

участия в конференции, семинари и реализирани училищни, регионални, 

национални и международни проекти и програми. 

 

Основно училище „Петко Рачев Славейков“  с директор  Таня 

Петрова. 

Благодарение на целия екип училище „Петко Р. Славейков“ е сред 

водещите учебни заведения по резултати от националните външни 

оценявания в 4 и 7 клас. Наред с устойчивите модели, с които поддържа 

фокуса на доброто образование, колективът интегрира технологиите в 

учебния процес и развива дигиталните умения на учениците. 

Постиженията на възпитаниците и техните учители се изразяват в редица 

отличия от конкурси у нас и в чужбина. Многобройни са инициираните и 

реализираните национални и международни проекти, програми, 

фестивали, форуми. 

 

Х. „Колектив на годината” в областта 

на средно училищно образование и обслужващи звена 

 

 Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р 

Иван Шишманов“ с директор Жулиета Петкова. 

116-годишна модерна и успешно функционираща образователна 

институция за деца със зрителни затруднения и специални образователни 

потребности. Работещо по най-високите стандарти, училището е уникално 

по своята същност, с педагогически модели и практики без аналог в 

България. Колегията е национален и международен обучител на кадри, 

участник е в над 12 европейски и световни конференции за образованието 

на зрително затруднени деца, домакин е на множество международни 

конференции и семинари. За учениците е създадена приобщаваща среда, 

максимално покриваща спецификите на всеки един ученик. Въпреки 



своите затруднения възпитаниците участват в художествени състави с 

дългогодишна творческа история и жънат успехи на международни и 

национални сцени.  

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.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой да не успял през системата.  

 

За протокола: Николай Капитанов – „за“, Емил Бояджийски – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

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

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Само да Ви кажа, че официалното връчване ще бъде на 23-ти май от 

11:00 часа в „Юнашки салон“. Благодаря за единодушната подкрепа. 

Заповядайте на връчването да споделим този празник. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така колеги следваща точка.  

  



VII. 

 

По точка седма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Утвърждаване на окончателно класиране по 

проведени конкурси за избор на органи за управление на  публичните 

предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с 

ограничена отговорност: 

1. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668 

2. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991 

3. „ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508 

4. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 

103552229 

5. „ОБРЕДИ“ ЕООД, ЕИК 813106564 

и изменение на решения № 857-10(24)/30.03.2022 г., № 858-

10(24)/30.03.2022 г. и № 859-10(24)/30.03.2022 г. 

 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Започвам от първото дружество. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 

от Търговския закон във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия, чл. 5, ал. 1, чл.17, ал.5 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. № ОС22000375ВН/13.05.2022 г. от 

Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 

управлението на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, избрана с Решение № 

785-5 (22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 5 

от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани класираните на първо място за 

членове на Съвета на директорите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД“, по 

позиции, както следва: 

1. Инж. Николай Христов Антонов  - Изпълнителен член на Съвета 

на директорите; 

2. Неджиб Ремзиев Неджибов - член на Съвета на директорите; 

3. Кремена Димитрова Транакиева – член на Съвета на директорите; 

4. Константин Димитров Генчев – независим член на Съвета на 

директорите;  

5. Данаил Павлов Вълков – независим член на Съвета на 

директорите. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

Колеги, мнения и съображения. Господин Костадинов, заповядайте.  

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Уважаеми, г-н председателстващ, уважаеми колеги, бих искал да 

получа бизнес програмата, с която са спечелили конкурса, хората които ще 

назначаваме в момента. Искам да знам как, какво е бъдещето на „Градски 

транспорт“ Варна. Как те виждат развитието на „Градски транспорт“. 

Както за това дружество, така и за абсолютно всички, за да не се повтарям, 

ако може. 

 

Христо АТАНАСОВ 

По каква причина искате да бъдат публични? 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Да ни бъдат предоставени на нас, общинските съветници. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сега? 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Може и на по-късен етап. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Добре. Може да се запознаете естествено, както с всеки един 

документ, мисля че процедурата е, че можете да пуснете писмо и да се 

запознаете с документите.  

 

Николай КОСТАДИНОВ 

За всяко едно дружество. Да не задавам въпрос. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Съгласен съм. Има си правила, по които може да се запознаете с 

всички концепции естествено при спазване на условията за 

неразпространение.  

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Благодаря. 

 

 



Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Колеги, други мнения и съображения. Не виждам. 

Режим на гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

979-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 от Търговския 

закон във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия, чл. 5, ал. 1, чл.17, ал.5 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. № ОС22000375ВН/13.05.2022 г. от Комисията за 

организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 

„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, избрана с Решение № 785-5 

(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 5 

от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани класираните на първо място 

за членове на Съвета на директорите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ 

ЕАД“, по позиции, както следва: 

1. Инж. Николай Христов Антонов  - Изпълнителен член на Съвета 

на директорите; 

2. Неджиб Ремзиев Неджибов - член на Съвета на директорите; 

3. Кремена Димитрова Транакиева – член на Съвета на директорите; 

4. Константин Димитров Генчев – независим член на Съвета на 

директорите; 

5. Данаил Павлов Вълков – независим член на Съвета на 

директорите. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, които не са успели през системата? 

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Емил Бояджийски – 

„въздържал се“, Анелия Клисарова – „въздържал се“, Даниела Димова – 

„за“, Мария Тодорова – „за“. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 4; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

На същите основания само решението е с № 787-5/№22/12.10.2021 г. 

Общински съвет – Варна утвърждава класирането на Комисията, 

извършено с Протокол №7 от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани 

класираните на първо място за членове на Съвета на директорите на 

„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“, по позиции, както следва: 

1. Минко Нейков Христов - изпълнителен член на Съвета на 

директорите; 

2. Иван Русев Русев  - независим член на Съвета на директорите; 

3. Полина Щерева Милчева – член на Съвета на директорите. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

 

Колеги мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 

980-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 от Търговския 

закон във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия, чл. 5, ал. 1, чл.17, ал.5 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. № ОС22000375ВН/13.05.2022 г. от Комисията за 

организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 

„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, избрана с Решение № 

787-5 (22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол №7 

от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани класираните на първо място 

за членове на Съвета на директорите на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И 

СПОРТА“, по позиции, както следва: 

1. Минко Нейков Христов - изпълнителен член на Съвета на 

директорите; 

2. Иван Русев Русев  - независим член на Съвета на директорите; 

3. Полина Щерева Милчева – член на Съвета на директорите. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 



законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува?  

 

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

Бояджийски – „въздържал се“.  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 2; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

На същите основания само решението е 786-5/№22/12.10.2021 г. – 

Общински съвет – Варна утвърждава класирането на Комисията, 

извършено с Протокол № 6 от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани 

класираните на първо място за членове на Съвета на директорите на 

„ПАЗАРИ“ ЕАД, по позиции, както следва: 

1. Петър Димитров Димитров - член на Съвета на директорите;  

2. Миглена Стефанова Георгиева - независим член на Съвета на 

директорите; 

3. Недко Николаев Радев – изпълнителен член на Съвета на 

директорите.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

 

Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 

981-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 от Търговския 

закон във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия, чл. 5, ал. 1, чл.17, ал.5 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. № ОС22000375ВН/13.05.2022 г. от Комисията за 

организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 

„ПАЗАРИ“ ЕАД, избрана с Решение № 786-5 (22)/10.12.2021 г. на 

Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 6 

от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани класираните на първо място 



за членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ“ ЕАД, по позиции, 

както следва: 

1. Петър Димитров Димитров - член на Съвета на директорите; 

2. Миглена Стефанова Георгиева  - независим член на Съвета на 

директорите; 

3. Недко Николаев Радев – изпълнителен член на Съвета на 

директорите. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Някой да не е успял през системата? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „въздържал се“, Стоян Попов – 

„за“.  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 4; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

На същите основания с решение само 784-5/№22/12.10.2021 г. – 

Общински съвет – Варна утвърждава класирането на Комисията, 

извършено с Протокол №4 от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани 

класираните на първо място за членове на Съвета на директорите на 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“, по позиции, както следва: 

1. Божанка Георгиева Богданова – изпълнителен член на Съвета на 

директорите; 

2. Марияна Василева Данаилова - член на Съвета на директорите; 

3. Петя Данчева Железарска - независим член на Съвета на 

директорите. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 

 

Колеги мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 

982-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 от Търговския 

закон във връзка с чл.65 от Правилника за прилагане на Закона за 



публичните предприятия, чл. 5, ал. 1, чл.17, ал.5 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. № ОС22000375ВН/13.05.2022 г.от Комисията за 

организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“, избрана с Решение № 784-5 

(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол №4 

от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избрани класираните на първо място 

за членове на Съвета на директорите на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 

ХРАНЕНЕ“, по позиции, както следва: 

1. Божанка Георгиева Богданова – изпълнителен член на Съвета на 

директорите; 

2. Марияна Василева Данаилова   - член на Съвета на директорите; 

3. Петя Данчева Железарска - независим член на Съвета на 

директорите. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договори за възлагане на управлението със спечелилите кандидати. 
 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой да не  е успял през системата?  
 

За протокола: Анелия Клисарова – „въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 0; 

въздържали се – 13; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 

На същите основания решението е 789-5/№22/12.10.2021 г. – 

„Общински съвет – Варна утвърждава класирането на Комисията, 

извършено с Протокол № 8 от 10 и 11.05.2022 г. и определя за избран 

класирания на първо място кандидат за управител на „ОБРЕДИ“ ЕООД - 

Тодор Кънчев Генков. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договор за възлагане на управлението със спечелилия кандидат. 
 

Мнения и съображения колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 

 



983-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския 

закон във връзка с чл. 65 от Правилника за прилагане на Закона за 

публичните предприятия, чл. 5, ал. 1, чл.17, ал.5 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. № ОС22000375ВН/13.05.2022 г. от Комисията за 

организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението – избор 

на управител на „ОБРЕДИ“ ЕООД, избрана с Решение № 789-

5(22)/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 8 

от 10 и 11.05.2022 г.  и определя за избран класирания на първо място 

кандидат за управител на „ОБРЕДИ“ ЕООД - Тодор Кънчев Генков. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, включително сключването на 

Договор за възлагане на управлението със спечелилия кандидат. 
 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги някой да не е успял със системата да гласува? Не виждам. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

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

Христо АТАНАСОВ 

Тъй като не са постъпили предложения за заявления за Туб 

диспансера, „Дентален център I“, „ДКЦ 4 Варна“ предложението е: На 

основание чл. 21, ал.1, т. 8, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

изменя свое решение 857-10, 858-10, 859-10 в частта относно сроковете за 

подаване на документи. В точка 4. Срокът за подаване на документи от 30 

дни става 45 дни от срока на публикацията на обявата. И датата, часът и 

мястото на провеждане на конкурсите се изменя на 07.06.2022 г.   
 

Мнения и съображения колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

984-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и поради липса на постъпили 

заявления към настоящия момент, Общински съвет – Варна изменя свои 

решения: 

1. Решение № 857-10(24)/30.03.2022 г. относно обявяване на конкурс 

за възлагане управлението на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090147, в частта относно 



удължаване срока за подаване на документи и датата на провеждането му, 

както следва: 

Раздел IV. „Мясно и условия за подаване на документите: 

 т. 4. Срок за подаване на документите – 45 дневен срок от 

публикуване на обявата.  

 т. 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 07.06.2022 г. от 10:00 часа.“ 
 

2. Решение № 858-10(24)/30.03.2022 г. относно обявяване на конкурс 

за възлагане управлението на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, 

ЕИК 000090186, в частта относно удължаване срока за подаване на 

документи и датата на провеждането му, както следва: 

Раздел IV. „Мясно и условия за подаване на документите: 

 т. 4. Срок за подаване на документите – 45 дневен срок от 

публикуване на обявата.  

 т. 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 07.06.2022 г. от 10:00 часа.“ 
 

3. Решение № 859-10(24)/30.03.2022 г. относно обявяване на конкурс 

за възлагане управлението на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 813116984, в частта относно 

удължаване срока за подаване на документи и датата на провеждането му, 

както следва: 

Раздел IV. „Мясно и условия за подаване на документите: 

 т. 4. Срок за подаване на документите – 45 дневен срок от 

публикуване на обявата.  

 т. 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 07.06.2022 г. от 10:00 часа.“ 
 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой през системата да не е успял да гласува? 
 

За протокола: Даниела Димова – „за“, Антоанета Цветкова– „за“, 

Мария Ангелова - Дойчева – „за“.  
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 

Следваща точка, колеги, избор на представител на Община Варна в 

комисията за изработване на Областна здравна карта.  



VIII. 

 

По точка осма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна в комисия за 

изработване на областна здравна карта. 

 

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

Христо АТАНАСОВ 

Да изчета или направо. Марица Гърдева. Заповядайте, г-жо Гърдева. 

Предложения трябва да постъпят предварително казвам.  
 

Марица ГЪРДЕВА 

Затова. Предлагам проф. Антоанета Цветкова.  
 

Христо АТАНАСОВ 

Антоанета Цветкова. Колеги, други предложения. Г-н Капитанов, 

заповядайте. 
 

Николай КАПИТАНОВ 

Колеги, предлагам човек, който всички познавате и независимо от 

различните мнения уважавате, предлагам д-р Ивайло Митковски. 
 

Христо АТАНАСОВ 

Второто предложение е д-р Ивайло Митковски. Колеги, други 

предложения. Не виждам. Подлагам на гласуване първото предложение. 

Само искам да изчета това. Подлагам на гласуване първото предложение. 

Първата номинация е на колегата Антоанета Цветкова. Колеги, режим на 

гласуване. 

Колеги, някой през системата да не е успял да гласува?  
 

За протокола: Даниела Димова – „за“.  
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 1; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 

Така, че ще изчета предложението за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.29, ал.3 и ал.4 

от Закона за лечебните заведения, във връзка с писмо рег. № 

ОС22000347ВН/04.05.2022 г. на Министъра на здравеопазването, 

Общински съвет – Варна определя за представител на Община Варна в 

областната комисия за изработване на Областна здравна карта Антоанета 

Цветкова. 



Възлага на Кмета на Община Варна да издаде Заповед за определяне 

на избрания по настоящото решение представител на Община Варна в 

областната комисия за изработване на Областна здравна карта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, с оглед посочените в писмо рег.№ ОС22000347ВН/04.05.2022 

г. на Министъра на здравеопазването кратки срокове за посочване на 

представител, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.  
 

Колеги, режим на гласуване. Решението цялото. Представител 

решението. Изчетох цялото решение с предложения представител. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

985-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.29, ал.3 и ал.4 

от Закона за лечебните заведения, във връзка с писмо рег. № 

ОС22000347ВН/04.05.2022 г. на Министъра на здравеопазването, 

Общински съвет – Варна определя за представител на Община Варна в 

областната комисия за изработване на Областна здравна карта Антоанета 

Здравкова Цветкова. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде Заповед за определяне 

на избрания по настоящото решение представител на Община Варна в 

областната комисия за изработване на Областна здравна карта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, с оглед посочените в писмо рег.№ ОС22000347ВН/04.05.2022 

г. на Министъра на здравеопазването кратки срокове за посочване на 

представител, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.  
 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги някой да не  е успял да гласува? 
 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“; Юлияна Боева – „за“; 

Николай Капитанов – „въздържал се“, Емил Бояджийски – „против“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 3; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 11, предложението се приема.*  



IX. 

 

По точка девета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Варна в комисия за 

изработване на областна аптечна карта. 

 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Следващото е избор на представител на Община Варна в комисията 

за изработване на Областна аптечна карта. Колеги, предложение. 

Заповядайте, г-жо Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Понеже двете карти са тясно свързани аз ще си позволя да предложа 

проф. Антоанета Цветкова и за Областна аптечна карта, защото така или 

иначе двете карти вървят паралелно, припокриват се в същността си. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Колеги, други предложения. Не виждам. Така. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

986-9. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.227б, ал.1 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, във връзка с 

писмо рег.№ РД22010179ВН/13.05.2022 г. на Министъра на 

здравеопазването, Общински съвет – Варна определя за представител на 

Община Варна в областната комисия за изработване на Областна аптечна 

карта Антоанета Здравкова Цветкова. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде Заповед за определяне 

на избрания по настоящото решение представител на Община Варна в 

областната комисия за изработване на Областна аптечна карта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, с оглед посочените в писмо рег.№ РД22010179ВН/13.05.2022 г. 

на Министъра на здравеопазването кратки срокове за посочване на 

представител, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.  

 

 



Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Мартин Златев – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 28; против – 0; 

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

 

  



X. 

 

По точка десета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 

периода от 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Следващото е разглеждане на отчета на Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 

периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. Ще Ви зачета проекта за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 8 от 

Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Варна, 

Общински съвет – Варна приема отчет на Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общински съвет – Варна и неговите 

комисии за периода от 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно приложение. 

 

Мнения и съображения колеги. Така заповядайте, след като колеги 

няма. Накратко ще моля. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Да, благодаря. Ще се опитам да съм максимално кратка 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не да се опитате, да сте кратка. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Г-н председателстващ, общински съветници, в годините 

включително и последните шест месеца на миналата година съм подавала 

десетки предложения, които за съжаление много малка част от тях са 

решени, а още по-малка част са разгледани и още по-малко решени. На 8 

юни 2021 г. внесохме подписка против събаряне на дом „Младост“ - 

резултата него го няма. 21 юни 2021 г. внесох мораториум върху 

строителството, за съжаление такъв няма въпреки, че съгласно стр. 73 от 

„Програмата за опазване на околната среда“ най-големия проблем във 

връзка с отпадъка на околната среда е презастрояване. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Секунда ще Ви прекъсна. Аз казвам отчета на Председателя, а не 

Вашия отчет.  



Мария ДИМИТРОВА 

Точно. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Вашият отчет няма нужда да го слушаме. Искам да кажа по 

председателския отчет. Не, не е смешно.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Прочетох отчета. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Вие ….може ли да не ме прекъсвате. Сега отчета е на председателя  

по него имате ли някакви коментари, а не по Вашия отчет какво Вие сте 

направили? 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Имам, г-н председателстващ. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Искам да заявя, като гражданин, общественик, към който са се 

обръщали десетки граждани с проблемите си, че техните проблеми за 

съжаление не са влезли в комисиите и на сесиите на Общинския съвет. В 

резултат на което в Морската градина продължават да влизат коли в 

нарушение на чл. 31, т. 4 от НОР, която Вие приехте. Вместо да си 

отмените решението, което отменя старата наредба, което според юристите 

Ви е пречка за контрола по НОР, приехте нова наредба за управление на 

отпадъците. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Пак влизате в работата на съвета, не на председателя на Общинския 

съвет. Моля Ви. По  доволна съм, недоволна съм… Не съм доволна за това.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Не съм доволна от отчета на Председателя и от работата на 

Общинския съвет. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. Ама не е за работата на Общинския съвет. 

 

 



Мария ДИМИТРОВА 

Защото лично Председателя обеща да съдейства за решаване от 

отстъпки в сините зони на собственици на гаражи или продали ги. Не си 

отменихте правото на безплатно паркиране за синята зона. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Пак коментирате Общинския съвет, а не председателя на Общинския 

съвет. Моля Ви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

За да имате интерес и да спрете презастрояването. Г-н председател, 

тези комисии клетвата, която преди малко прочетох, която Вие полагате, е 

да работите и решавате проблемите на града. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Моля Ви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

В „Изгрев“ не създадохте инфраструктура, а само презастрояване, 

като данъците ни са по-големи две пъти от „Владиславово“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Моля Ви, това не е несъотносимо към това. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Това е несъотносимо за отчета. Така кажете, че не сте доволни. 

Разбрахме. Видяхте ли срока. 

 

От залата 

/н.р/  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Благодаря Ви. Аз имам чувството, че с Вас говорим на 

различни езици и сме на различни места. Това не е по същество. Г-жо 

Гърдева, заповядайте. Имате думата, г-жа Гърдева, по същество. Значи Вие 

просто злоупотребявате с думата, която Ви давам. Заповядайте, г-жо 

Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Г-н председателстващ, имам една огромна молба, следващият път 

когато някой излезе и каже, че говори от името на десетки, стотици хиляди 

граждани на Варна да представи необходимите доказателства, подписки, 

удостоверения, нотариално заверени подписи и всичко останало. 



Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Не това не е диалогов режим…. това не е диалогов 

режим… това не е диалогов режим. Така, колеги, други мнения и 

съображения. Не виждам. Режим на гласуване. Имам особено отношение 

към хора, които говорят от името на варненци и второ като се представят 

от името на всички варненци. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

987-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, 

ал. 1, т. 8 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – 

Варна, Общински съвет – Варна приема отчет на Председателя на 

Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет – Варна и 

неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно 

приложение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги някой да не е успял през системата да гласува? 

 

За протокола: Даниел Николов – „за“, Стоян Попов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 20; против – 0; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 19, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Следваща точка. 

 

  



XI. 

 

По точка единадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна. 

 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Така. Следваща точка - промени в съставите на постоянни, временни 

и специализирани комисии към Общински съвет – Варна. Не знам има ли 

постъпили … Няма постъпили. Колеги, някой иска ли да се мести от някоя 

комисия? Не виждам. Следваща точка – дискусия с граждани. 

 

 

Общински съвет – Варна няма решения. 
 

  



XII. 

 

По точка дванадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 

 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, ще Ви помоля, първо за уважение към гражданите, които са 

дошли да ги изслушаме. Заповядайте. Да се представите.  

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Благодаря за това, че изчакахте, да чуете какво ще Ви кажа. Няма да 

Ви отнемам половин час или два часа. 

 

Христо АТАНАСОВ 

За протокола да се представите. 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Уважаеми дами и господа, за протокола – Маргарита Тодорова 

Атанасова – председател на СНЦ „Грамада“, председател на НПО 

„Отворен обществен съвет на протестиращите“ и в много други 

организации съм заместник-председател. Ако трябва ще вадя сега 

документи, но вие ги имате. Така. Уважаеми дами и господа. Аз се 

застъпвам за много неща. И за хората – бедните и за озеленяването. Но 

главно едната от целите, които преследвам вече 8 години – това, което 

става в общинския приют Каменар. За ваше сведение, може много грозно 

да прозвучи това, което ще ви кажа и предоставям възможността за човека, 

който ще обвиня централно, тук, поименно за всичко това, което се случва 

горе. Така, следващото дело да започне пак срещу мен. Пак ще го загуби и 

аз с частен съдебен изпълнител ще си взема парите, защото… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Моля Ви. Частно правните Ви ангажименти не ни интересуват.  

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Така. Сега, последните 8 години назначен е господин заместник-

кмета – Тодор Иванов. Така. Не знам какъв е неговият капацитет - ресурс 

на действие. Но обърнете внимание Дирекция УСКОР, колко е разширена 

дирекцията. Така. Обърнете внимание горе в приюта, че в момента 7 

човека-стрелци висят на клон. Така. Последните 2 години четири лекаря се 

сменят и ние търсим само документация и се оказва, че с фалшиви 

документи се назначават там. Пет управителя се сменят, които абсолютно 



нямат никаква мотивировка да бъдат там. Не са се явявали абсолютно на 

конкурси и са настанени. Така. Въртят се едни далавери и ако не влезеш 

вътре в техните игри директно намират начин да ги задължат хората да 

напускат. Всеки един, който иска да защити животните и да се опита да 

въведе някакъв ред бива веднага намерен начин да го изхвърлят. 

Намерихме с …обърнаха се лично към мен, лично към мен предишният 

управител. Обърна се и директорът на Дирекция УСКОР. Дирекция 

УСКОР. Моля Ви се… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, да. Колеги, моля Ви се. 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

Директорът на Дирекция УСКОР  господин Драгнев. Могат да 

дойдат да го съобщят. Аз пазя цялостно документацията. Помолиха ме да 

намеря излишно лекар-професионалист на всяка цена, защото от 8 месеца 

лекарка стои там без да има абсолютно никакви професионални качества. 

Държи 150 животни затворени, които умират поетапно. Не знае как се 

кастрира. Вземата е, представете си от къде. Вземата е от гробищния парк, 

където е изпълнявала функцията фактически на чиновник. Намират 

някакъв начин с дипломата. Много ни отне докато открием, че тази 

диплома не е истинска. Така. Кълца, прави, струва. Надигнаха се всички 

организации. Имаше горе съвещание. Всяко едно нещо, което кажа, 

имайки предвид, че съм правила констативни протоколи. До тук има 17 

констативни протокола за 2 години. Не отивам никога сама. Винаги отивам 

с придружители на различни организации, граждани и установяваме какво 

става. Така. Завеждам лекар наистина. Отивам и се моля, защото никой не 

иска да работи с Община Варна, защото стават големи разправии стават. 

Така. Завеждам професионалист. Лекар, който наистина хирург със златен 

медал. Завършил единственият човек, който е завършил със златен медал 

Стара Загора. Закарвам го колкото да направи оперативните интервенции. 

Този човек се хвърля и показва как се работи. За три месеца и половина 

завари 60 кучета болни, 150 кастрации направи за три месеца и половина. 

Е, намериха начин. Намериха начин, че едно кученце умряло. Интересно, 

че той докато излиза да лови кучета… кучето беше здраво, след него 

кучето изведнъж го намират вкоченено. Значи, професионалисти на тях не 

им трябват. Така. И другото, което е, господин Тодор Иванов заявява – 

кучетата не трябва да се лекуват, това са излишни пари. Категорично го 

заявява. Не разрешава да се употребяват абсолютно каквото трябва 

медикаментозни средства. Толкова много организации, протоколи имаме 

кой какво е носил да помагаме. Помагаме. Ние не искаме пари. Ние 

помагаме. Може ли до безкрайност да се върти тази въртележка? Освен 

това, там на този клон се въртят 11 човека. Получават заплата. На всичкото 



отгоре към тях има още 5-6 човека, които са да упражняват правото си за 

домашните животни да ги следят. Никой нищо не прави. Уважаеми дами и 

господа, тези пари, които получават тези хора са от гражданите. Ние 

плащаме данъци. Може ли до безкрайност това да върви? Искам да ви 

кажа, че не може да се прави това нещо до безкрай. Освен това, заявявам 

Ви, че господин заместник-кметът Тодор Иванов обвини организациите, че 

сме откраднали куче от приюта. Наложи се да съберем пари, 

доказателствени материали имаме, да пуснем след него следотърсачи и 

какво ли не. Къде, моля Ви се, господин Тодор Иванов с едната дама ги 

заварваме на Галата… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Моля Ви се. Не влизайте в такива подробности, които са по-скоро за 

някое предаване като „Искрено и лично“. Моля Ви, тук… 

 

Маргарита АТАНАСОВА 

„Искрено и лично“ не е това. Искам да знаете. 3000 лв. струва това 

куче. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сега, благодаря Ви. Може ли…може ли за момент? Времето Ви 

изтече. Давам Ви още малко.  

  

Маргарита АТАНАСОВА 

Добре. Искам само да Ви обърна внимание, вземете някакви мерки, 

защото ние наистина ще вземем някакви по-големи мерки, след като няма 

кой да ни обърне внимание. Пишем. Всичко се прибира и се складира и 

нищо не достига до Вас. Между впрочем, в момента събираме и подписка. 

Ще Ви дам и материали. Но много се съмнявам, до съветниците ще ги 

пратим, дали изобщо ще стигнат до вас. Пращала съм миналата година. 

Никой нищо не Ви даде. Това е. Благодаря ви. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Други? Заповядайте.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Много благодаря на съветниците, които с уважение останаха да ме 

доизслушат. Искам да продължа изложението преди малко. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Това вече може сега.  

 

 



Мария ДИМИТРОВА 

За да не започвам отначало, надявам се, че сте чули това, което 

казах. Искам да ви обърна специално внимание за проблема за Морската 

градина. Започва сезонът. Нашите деца, внуци, нашите семейства искат 

една тиха, приятна разходка в мястото, създадено от Новак за тази цел. 

Много моля, да упражните вашите правомощия, като общински съветници 

и да изискате да бъде спазвана Наредбата за обществения ред и Общинска 

полиция да контролира и санкционира колите, които влизат в парка, за да 

може да няма повече почернени майки. Друг проблем искам да поставя. В 

„Изгрев“ нямаме инфраструктура. Освен, че нямаме канализации, 

половината квартал няма водопровод. Предвид поредните разрешения за 

строеж се стига до много рискови ситуации. Ние нямаме тротоари. Тесни 

са улиците. Има няколко основни проблема. Първо, когато влиза тежката 

строителна техника, за да строи разрешените от администрацията огромни 

блокове, които между другото са в свлачищна зона, тези тежки строителни 

машини създават опасност за майки с деца, възрастни хора и дори здрави 

хора на средна възраст да бъдат пометени, дори от леки коли. А там влизат 

огромни камиони. Няколко пъти съм внасяла предложение, специално за 

ул. „Перуника“, но и в целия „Изгрев“ да се поставят табели. Започнаха 

хората, сами си поставят за ограничение на скорост. Много Ви моля, 

ограничение на скорост и тонаж. Ще изпищи някоя майка. Защо трябва да 

стават такива ситуации? Казвам, идва лято. Излизат децата да играят. 

Нямат къде, разберете. Дори в старите квартали вече няма игрища, няма 

детски площадки. А там сме нов квартал. Игрището, което беше направено 

си го взе частникът, а над игрището имотът, който можеше да стане 

игрище, Вие току-що гласувахте да бъде продаден. Искам да се върна пак 

и към пътеката за моста на „Подвис“. Вижте, неслучайно този имот се 

опитвах 1.1.17 да ви обясня. Първо, внесла съм предложение на тези 

екрани да се прожектира всеки имот, за да добиете представа. Това, което 

беше направил Губатов, Вие да го видите на екран. Къде е този имот? 

Какво е в момента? Защото голяма част от тях, въпреки че не присъстват в 

зеления регистър. Защото зеленият регистър, за съжаление не е правилния 

регистър и не е пълен. Тези имоти са били зелени площи по предходните 

планове. Те са междублокови пространства. Специално на „Подвис“ този 

имот е бил предвиден за детска градина. В момента в „Изгрев“ няма детски 

градини. В предния понеделник, главният архитект заяви на лекцията си, 

че в „Изгрев“ няма предвидени имоти за обществени сгради. А Вие 

гласувахте продажбата на няколко такива. Тези имоти не трябва да се 

продават. Дори да е имало тревичка, както заяви един Ваш колега, те 

трябва да бъдат озеленени. 50-те години на миналия век са го направили 

нашите предшественици след голямото наводнение. Колко още 

наводнения трябва да станат? Не видяхте ли какво е станало в Белослав 

вчера? Продължавате да давате имотите, въпреки предложението ми за 



мораториум върху сделките с имоти. Дала съм го още на сесия декември 

2010 г., пета сесия 2016 г., 43 сесия – предходен мандат, 2017, 2021 г. Не 

спряхте презастрояването. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, моля Ви, тишина. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Имам предложение и преразглеждане на ОУП. От 14 май 2019 г. 

Зелените площи не може да стават паркинги и да се бетонират. За 

съжаление, това става някаква трагична незаконосъобразна практика, 

престъпна бих казала. Масово… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Без да давате, като последна инстанция, моля Ви, присъди. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Благодаря, господин председателстващ. Моите 5 минути, може да са 

5 минути, но искам да разберете, че Вие носите високата обществена 

отговорност да опазите активите на този град и да ги разширявате. Да 

направите този град по-зелен, по-красив. Да могат децата ни да остават тук 

и да живеят тук. Трябва да се извършва масово залесяване. Миналата 

година бяха четири милиона и половина, тази година са пет. Миналата 

година бяха две хиляди дървета, нека тази са – 200 хиляди. Но не го ли 

осъзнаете, трябва да се гласуват…. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Следя го, спокойно. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Трябва да контролирате, санкционирате и изисквате общинската 

администрация да го прави, в това число и УСКОР, Общинска полиция. 

Осъдени сме от европейските съдилища за превишаване вредните емисии. 

Какво правим, за да го предотвратим? Продължаваме да разпродаваме 

имоти. Общинските жилища – не сте решили проблема. Прекратяване 

концесиите за тоалетните. Внесла съм предложение. Въобще не беше 

удостоено с внимание. Внесла съм предложение за осветление на „Алеко 

Константинов“. Оправдахте се, че отзад имотът е държавен, но защо след 

като е държавен общината събира пари за синя зона? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Времето изтече. Продължавам да Ви давам някакъв толеранс, но 

виждам, че колегите започват полека-лека да излизат от залата.  



Мария ДИМИТРОВА 

Искам да кажа на общинските съветници, че внесла съм подписки за 

„Подвис“ – защита градинката на „Подвис“, където бе построена „Била“ -

та. Новия блок, в това число и този имот, който ще продавате с над 200 

подписа. За „Изгрев“ сигурно са над 500. За Морската градина има внесени 

8 хиляди подписа за без коли и строежи.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. Разбрах. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

За Дом „Младост“ са 2300. Господин председателстващ, преди малко 

приехте отчета на председателя. В него за 6 месеца комисията за опазване 

на околната среда е провела цяло едно заседание. Като не е благоволила, 

въпреки че на 9 декември получава балнеологичната оценка на Дом 

„Младост“ да направи извънредно заседание, да свика общинските 

съветници, да им обясни, че няма друг минерален обществен басейн. 

Поради което трябва да се спре събарянето на Дом „Младост“. За 

съжаление, той бе съборен. Обърнали сме се към омбудсмана, който 

изисква държавата, от Вас също има изискване… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

….държавата да си го вземе обратно имота… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Достатъчно. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

А от Вас изисква с грижата на добър стопанин… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Два пъти повече от времето, което трябва да  

 

Мария ДИМИТРОВА 

…да управлявате минералните води и да не ги давате само на 

частници, а в обществен интерес… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Благодаря. 

 



Мария ДИМИТРОВА 

….защото те са изключителна държавна собственост. Строени са 

балнеологичните центрове от нашите предци, за да могат на стари години 

да се …. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря много. Може би? Благодаря. Колеги, поради изчерпване 

на дневния ред, закривам Двадесет и шестото заседание на Общински 

съвет – Варна. Хубава вечер.  

 

* 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. 
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