
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 27 
 
Двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 28.07.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:15 ч. 

 
Присъстват 40 общински съветника, отсъстват 11: 
 
Анелия Димитрова КЛИСАРОВА  
Антоанета Здравкова ЦВЕТКОВА   
Емил Николов БОЯДЖИЙСКИ 
Ивайло Христов МИТКОВСКИ 
Калин Колев МИХОВ 
Красен Гошев ИВАНОВ 
Мария Тодорова ТОДОРОВА 
Николай Антонов КАПИТАНОВ 
Руслан Владков ВЛАЕВ 
Стоян Мирков ПОПОВ  
Щериана Валентинова ИВАНОВА 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По уважителни причини отсъстват Анелия Клисарова, Антоанета 

Цветкова, Ивайло Митковски, Руслан Влаев, Стоян Попов, Емил 
Бояджийски. Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание, който Ви е изпратен по надлежния ред, съответно в сроковете 
съгласно Правилника ни. Имате думата за мнения и съображения. Писмено 
няма постъпили предложения за изменения на дневния ред. Николай 
Костадинов, имате думата. 

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да направя 

процедурно предложение за отпадане на точка две от проекторешенията на 
„Финанси и бюджет“. Като доводи мога да посоча следните неща: На 
комисия „Финанси и бюджет“ на 26.07.2022 г. зададох въпрос, съответно 
за това как точно са избрани нашите бъдещи партньори от стопанския и 
нестопанския сектор, а именно: ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“ и 
„ЗОРА-1”, Народно читалище. Вчера ми беше изпратено писмо от 
„Канцелария на Общински съвет – Варна“, на което са посочени списък с 
членовете на управителния съвет и на общо събрание на сдружение с 
нестопанска цел Местна инициативна група „Белослав-Аврен”. От 
посочената информация не става ясно как точно са избрани нашите 
бъдещи партньори и за да не сме, за да не останем с впечатление всички, 
че тези наши бъдещи партньори са избрани лично от кмета на Община 



Аврен, ние от „Възраждане” предлагаме тази точка да отпадне от дневния 
ред. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега. Имате думата за мнения и съображения по 

предложението на колегата Костадинов. Георги Георгиев, по това 
предложение ли искате? Добре. Не виждам. Г-жо Николова, заповядайте, 
не виждам от трибуната, че искате думата. 

 
Ани НИКОЛОВА 
Уважаеми господин председател, дами и господа общински 

съветници, извинявайте, пропуснахме да коментираме по време на 
комисията и това не е изпратено като информация в самият текст на           
и-мейла, че една седмица преди сформирането на местното партньорство е 
публикувана покана на сайта на Община Аврен и на сайта на Община 
Варна, седмица преди създаването на местното партньорство, с които 
покани се дава възможност представителите на частния сектор и 
представителите на неправителствения сектор да подадат заявка за участие 
в създаването на местното партньорство. От тази гледна точка, със 
седмица по-рано публикуване на поканата и възможността да бъдат 
подадени тези заявления, това създаване на партньорство е предоставено 
публично като възможност, така че всеки, който има желание да вземе 
участие, да се яви на срещата за създаването на местното партньорство 
между местна инициативна група Варна и Аврен. Тази информация, която 
беше изпратена от страна на кмета на Община Аврен, всъщност доказва 
това, че представителите на частния сектор и читалището, които са 
посочени в споразумението за партньорство имат опита от предния 
програмен период 2014-2020 г. с местна инициативна група Аврен-
Белослав. Така че искам да уверя общинските съветници, че това създаване 
на партньорство е изключително публично, че тези организации, които са 
част от споразумението за партньорство, имат необходимия опит и 
предлагам тази точка да остане в дневния ред, така че да може да 
кандидатстваме в рамките на посочения срок, защото както казах и по 
време на двете комисии, това е първата възможност за селата на 
територията на Община Варна, откакто сме член на Европейския съюз, да 
реализират проекти по Програмата за развитие на селските райони. Това е 
една много добра възможност за малки инфраструктурни проекти, които 
да се реализират на територията на селата, за това моля общинските 
съветници да подкрепят предложението.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Костадинов, имате думата за допълнение или 

реплика. 
 



Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да 

попитам как ние общинските съветници можем да вземаме информирано 
решение след като Вие от администрацията постоянно забравяте да ни 
предоставяте информацията и я давате в последния момент. Как ние да ги 
прочетем, да ги изясним тези неща? Точно поради тези причини предлагам 
тази точка да отпадне, понеже информацията винаги се дава в последния 
момент, както в момента. Винаги сме заставяни до стената. Винаги 
обяснението е, че ние видиш ли, ако е момента не приемем тази точка и 
тази програма, Община Варна ще изгуби пари, заради нас общинските 
съветници. Не. Не е така, заради Вас администрацията ще изгубим пари, 
понеже не си вършите работата и не ни давате информацията навреме. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Колега Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на комисията 

изразих становище, което съвпадаше със становището на колегата 
Костадинов. В този ден от тогава си направих труда да проверя цялата 
програма. Програмата започва наистина на 04.05 като индикативна такава. 
На 05.05 наистина са получени вече самите формуляри към общините. От 
там нататък обаче, тъй като Община Варна не може да е сам кандидат, 
трябва да има партньори и са разпратени, тоест по искане от съседните 
общини да участват, от там идва забавянето за самата процедура, но избора 
наистина на партньорите, пак казвам го поискахте за сесия, те са длъжни 
да си направят протокол и да го предоставят как са ги избрали тези 
партньори. Това не знам дали е предоставено. Това е вътрешна 
информация наистина, която трябва да бъде допълнително предоставена. 
По-важното е наистина, че в различните периоди назад, постоянно сме се 
бавили, тоест администрацията се е бавила поради обективни и субективни 
причини, това вече не мога да разбера, за предоставяне своевременно на 
документи, пълна документация, тоест окомплектована, за да могат 
съветниците да се запознаят с всичко и да вземат своето решение. В случая 
наистина е малко по-особен, който е по забавянето на Програмата, но за 
първи път общината, Община Варна ще участва в подобен тип Програма и 
си направих труда да проуча останалите, част от останалите общини, 
наистина в момента може да похвалим Община Варна, че специално по 
този проект е една от първите общини, които участват с такова 
партньорство. С пак казвам, с подкрепата на това, че трябва да се добавят 
документи, в момента наистина е добре да участваме по тази Програма, с 
уточнението, че в последствие наистина може да се изискват тези 
протоколи, да се види как са. Съгласен съм с реакцията, но вследствие, пак 



казвам вследствие, могат да се видят тези протоколи, но за мен е по-важно 
в момента, пак казвам – макар, че съм съгласен с това, което казахте, да се 
кандидатства по този Програма. От тук нататък, заявих и на заседанието, 
че ще е последният път, когато ще подкрепим това нещо по този начин. И 
за това пак ви казвам, че и на комисията и сега, ще го подкрепим, но от тук 
нататък се надявам и администрацията, която между другото е пряко 
свързана с информацията, която достига и до кмета, и обратната връзка 
към администрацията, не трябва да се къса, за да може тя своевременно да 
си подготви документите и да могат да бъдат предоставени на Съвета, 
своевременно и в пълнота. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Така, разбирам, че тук пречката, която съществува 

според Вас е начинът на избор на партньорите в Сдружението. Стана 
категорично ясно как са избрани. Избрани са, защото са заявили желание 
по повод на публикувани публични покани от страна на Община Варна и 
от страна на Община Аврен. Те са заявили желание да участват. Никой не 
ги е избирал. Имало е публична покана. Заявили са желание и са включени. 
Ако са били заявили желание двадесет публични и непублични 
организации, те също щяха да бъдат включени в списъка с партньорите в 
това Сдружение, където членската маса знаете е, там няма никакво 
ограничение. Колега Костадинов? То няма заседание, пуснали са заявки на 
основание поканите. 

 
Николай КОСТАДИНОВ  
Съгласен съм с Вас, господин председател, но липсват документите, 

които трябваше да изпратите вчера за всички ние да се запознаем и да сме 
наясно, че нещата, които казвате са точно така. Ако ситуацията е същата, 
както обяснявате по документи, ок, но ако нямаме нужните документи за 
да удостоверим и да сме наясно, дали нещата са точно такива. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви. Колега Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Само да направим едно уточнение. При кандидатстване на подобни 

проекти, управляващия орган на Оперативната програма е този които 
приема или не приема проекти. Ако не е направено по правилата изборът 
на партньорите, управляващият орган не би ни приел проектно 
предложение. Така ли е? Така че предполагам, че това изискване е спазено 
и ние ще можем да получим положително решение на проектното 
предложение. Тъй че едва ли някой ще си позволи при кандидатстването 



да не кандидатства по правилата, които са дадени от управляващия орган. 
Няма база за съмнение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги мисля, че няма повече заявки. Предлагам Ви да 

гласуваме направеното от колега Костадинов предложение за отпадане на 
подточка (2) от точка първа от дневния ред. Нали така, колега Костадинов? 
Да. Режим на гласуване.  

 
За протокола: Николай Почеканов – „въздържал се“, Даниел 

Николов – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 7; против – 14; 

въздържали се – 19; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев имате думата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, предвид, че настоящата сесия има извънреден характер, бих 

искал да ви запозная с една извънредна ситуация. Преди буквално час, 
екип на „Възраждане” срещна представители на една световна секта, които 
шестват из Варна, деребействат и забележете това с разрешение на 
Община Варна. Аз честно казано не очаквах Свидетели на Йехова да имат 
разрешение от Община Варна да присъстват до Окръжна болница и да 
разпространяват свободно пропагандата си, като с това притесняват, 
тормозят граждани на града, които се обръщат към нас и ни сигнализират, 
че въпросните лица са разположили пунктовете си за пропаганда до 
светофара, който е до бензиностанция „Бенита“, и си им раздават, 
натрапват своята си пропаганда. Когато отидохме на място и поискахме да 
обсъдим тезите им, като например това, че „възкресение” не съществува. 
Те не признават „Рождество Христово”, не признават националните 
символи, не признават българското знаме, герб и химн. Поискахме да 
обсъдим тези техни разбирания, но за добро или лошо – те предпочетоха 
да замълчат и да повтарят единствено и само: „Ние имаме разрешение. Ние 
имаме разрешение. Ние имаме право да сме тук”. Поисках разрешението и 
те пък взеха, че ми го дадоха. Действително Община Варна с вх. № 
РД22013568ВН-001ВН е дала разрешение на въпросната секта да извършва 
религиозна дейност за дни наред, по-скоро около две седмици, доколкото 
успях да погледна и съответно да тормози гражданите, които не искат 
разни хора да им подават бележки на различни езици, в които да им 
обясняват, че светът ще свърши, ако не другата седмица, то със сигурност 
следващия месец. Въпросната секта досега има 44 дати, в които обявяват, 
че ще настъпи така наречения „Армагедон” и съответно идва края на света, 



съответно всички спешно трябва да препишат кой каквото има на 
върховния жрец. Та въпросът ми е първо, колко разрешителни такива е 
издала Община Варна? Въпросното, което ние видяхме изтича в края тази 
седмица, а именно утре, тая работна седмица, но въпросните лица са 
наблюдавани да шестват из града от както на „Чаталджа“, така и във 
„Владиславово“. Та явно има няколко разрешения, които са получили. 
Въпросът е колко такива разрешения има издадени и може ли сега с 
решение на Общински съвет да ги прекратим? Можем ли да го включим 
като точка извънредна и да прекратим всички възможни подобни 
своеволия? Да обърна внимание, че въпросното дружество е забранено в 
голяма част от цивилизования свят, като в петнадесет европейски държави 
е поставено под специално наблюдение. Във Варна си шестват и си правят 
каквото си искат и ние съответно обрахме цялата им пропаганда. 
Забележете имат пропаганда на турски език, което показва, че хората не 
подбират дарителите си.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря колега. Може би трябва да погледнем първо издаденото 

разрешение за какво е издадено, на какво правно основание, с какъв 
предмет е разрешението, за да се види дали извършват дейност, която е 
съгласно разрешението, защото ако са казали примерно, че ще, не знам, без 
значение да кажем, че ще информират обществото за климатични промени, 
а пък извършват религиозна дейност, е друга тема. Въпросът е какво пише 
в разрешението и дали реално то се спазва. По отношение на въпроса дали 
можем да го отменим с наше решение – не, не е в компетенциите на съвета 
да отменя административни актове от този характер издадени от Кмета на 
Община Варна. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбрах. В този случай... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но аз лично се ангажирам да направим проверка по случая и да Ви 

информирам какво се случва. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Чудесно. Благодаря. На това разчитам. Това е извънреден характер. 

Просто буквално следващите дни ще им изтекат другите разрешителни. 
Ние каквото трябва ще направим след изтичане на разрешителните, ако те 
продължат да тормозят гражданите на Варна. Така. Благодаря Ви по тази 
тема. Надявам се да има развитие и да опазим чист духовния характер на 
града ни, защото както всички знаете секта е нещо различно от 
традиционното вероизповедание. В България, съгласно Конституцията на 
Република България, това е православната вяра. От столетия насам имаме 



братя българи мюсюлмани, които също уважаваме и според нас, българите 
християни или мюсюлмани, няма разлика между тях, но подобни секти, 
които се спускат от някъде си и идват да тровят съзнанието на малки и 
големи – просто нямат място в града ни. Така. 

Следващата точка, която бих искал да предложа е отпадане на точка 
1(1), а именно от дневния ред, вече конкретно по самия дневен ред. 
Предлагаме да отпадне точка 1(1), във връзка с това, че въпросното 
доразвиване на така нареченото пристанище „Карантината“, което в 
момента няма никакви белези на пристанище, освен че е ограден 
периметър с вода вътре в него. Да. Предлагаме това да отпадне, поради 
факта че по никакъв начин девет паркоместа не биха подобрили рибарския 
потенциал на кв. „Аспарухово“, още повече детски кът. Не е лошо да има 
детски кът, но тогава трябва да говорим за Мол, не за пристанище с 
пристанищна инфраструктура. Както разбрахме до сега въпросния Мол е 
извършил няколко важни дейности, като например – празнуване на 
Никулден, бира, скара по определен повод и изключително важни за 
рибарската инфраструктура… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество предложението, разбрах какви са Ви мотивите… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
… това е предложението….  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам го на обсъждане, имате думата за мнения и съображения 

по въпроса. Тук трябваше да е г-н Жеков, дали е в залата? Трябваше да 
бъде поканен вчера и да ни даде информация по темата. Заповядайте от 
негово име, ако не сте го поканили, молбата ми беше да го поканите.  

 
Ани НИКОЛОВА 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

предложението, което е от местната инициативна рибарска група е 
записано, и както е по условията на програмата той надгражда 
реализираните до момента проекти. Беше обсъдено по време на комисията 
по „Европейски въпроси“ и „Финанси и бюджет“, като вчера направихме 
една среща с … 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Иванов, моля за тишина в залата. 
 
Ани НИКОЛОВА 
Вчера направихме среща с представители на групата на 

„Възраждане“, с г-н Николай Георгиев, с представители на рибарската 
общност и обсъдихме проблемите, които са свързани и които предстои да 
бъдат решени, във връзка с пристанище „Варна“, като г-н Младен Иванов 
пое ангажимента, че ще представи предложение до Общински съвет за 
осигуряване на средства за ремонтни дейности. Настоящия проект, който 
ще подадем той допълва дейностите, които са в момента реализирани по 
местна инициативна рибарска група. Това е възможност, която се дава в 
рамките на този програмен период, затова моля общинските съветници да 
подкрепят предложението и то да остане в дневния ред, така че да може да 
подадем проекта в рамките на срока, който е определен от управляващия 
орган.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Мнения и съображения по темата? И моля да не се правят 

смесвания с пристанища, включително и от представители на 
администрацията, тук слушам. Проектът не касае нито едно от двете 
пристанища, касае подобряване достъпа до рибарско селище 
„Карантината“ колеги. Прочетете си материалите. Не става въпрос за 
пристанища подчертавам. Мнения и съображения? Режим на гласуване по 
предложението на колегата Георгиев за отпадане на точката. Има ли 
колеги, които не са успели да гласуват? 
 

За протокола: Тодор Балабанов – „против“, Даниел Николов – 
„въздържал се“, Николай Почеканов – „въздържал се“, Светлан Златев – 
„въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 5; против – 16; 
въздържали се – 19; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма други подадени заявки по дневния ред. Подлагам на гласуване 

в цялост. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следния: 

 
Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

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

бюджет” относно: 



(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по 
процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа на рибарската 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на „Местна инициативна рибарска група „Варна“, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ и за осигуряване на финансиране. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за подбор на проектни предложения по 
подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“, приоритетна област 6 Б „Стимулиране на 
местното развитие на селските райони“ Приоритет 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване“, Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., за осигуряване на финансиране и 
одобряване на проект на споразумение. 

 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 

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

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

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

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

по асистирана репродукция. 
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

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

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

на жизнени и комунално-битови потребности. 
 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
За протокола: Даниел Николов – „за“, Николай Почеканов - „за“, 

Юлиян Губатов – „против“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 4; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа от дневния ред на днешното 

заседание.  



I. 

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

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства по 

процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа на рибарската 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на „Местна инициативна рибарска група „Варна“, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ и за осигуряване на финансиране. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за подбор на проектни предложения по 
подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, от мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“, приоритетна област 6 Б „Стимулиране на 
местното развитие на селските райони“ Приоритет 4 „Повишаване на 
заетостта и териториалното сближаване“, Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., за осигуряване на финансиране и 
одобряване на проект на споразумение. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Даване на съгласие Община Варна да кандидатства по процедура 

чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа на рибарската 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“ от стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на „Местна инициативна рибарска група „Варна“, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“ и за осигуряване на финансиране. Проектът за 
решение е пред вас колеги, имате думата по същество по темата. Колега 
Губатов, заповядайте. 

 
Юлиян ГУБАТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, за какво 

облагородяване става въпрос, след като пристанище за 17 милиона не 
работи и никога не е работило? Нали, Вие ще кажете, че не става въпрос за 
пристанище, но в проектопредложението, много ясно се казва 
„Подобряване на достъпа до рибарската инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“. Това не става ли въпрос за самото рибарско 
пристанище, което никога не е работило? В самото предложение, 
проектопредложение се посочва… 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се извинявам само, изчитам изречението, за да стане ясно: „Дава 

съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение 
облагородяване достъпа до рибарска инфраструктура в селище 
„Карантината“ и обособяване зона за спорт“. 

 
Юлиян ГУБАТОВ 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е. Никъде няма посочено нито пристанище Варна, нито… 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
В проектопредложението е посочено, да… „изграждане за 

рекреационна зона за отдих, спорт и съответно детски игри и девет 
паркоместа“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
В зоната на рибарското селище….. 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
Така, в зоната да. Ако някой се поразходи, тези паркоместа и в 

момента ги има, има я детската площадка до самото пристанище, чисто 
нова хубава детска площадка. Разходете се, поразгледайте. Съответно 
зоната за, рекреационната зона за отдих, тъй като самото пространство и не 
функционирането на рибарското пристанище спокойно дават така удобна 
предпоставка и в момента да се извършват там, да е място зона за отдих и 
за спорт и в момента, а лично според мен тези средства не трябва да се 
прахосват … Прахосване. Нали, Община Варна е цар в усвояването на 
средства и то в горната граница, в момента говорим за 463,399 лева, ние 
сме първенци по усвояване. Отделно тези 40 000 лева, свързани със 
съфинансиране от местния бюджет, спокойно могат да бъдат за заплати, 
осигуровки, съответно на хората, които се занимават с проекта, спокойно 
могат да бъдат пренасочени към действащото рибарско пристанище в 
„Аспарухово“, тъй като то има нужда от укрепване. Това е моето мнение. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря колега. Колега Мартин Златев, имате думата. 

Колега Ангелова, ще дам възможност след малко, защото има 
предварително още заявки, след това колегата Атанасов.  

 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н председател, колеги, г-н Губатов, точно, нали така? Да, научихме 

Ви точно името. Имам чувството, че Вие не сте от този град.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля, колега Губатов, да не влизате в диалогов режим с 

колегите, същото направих и преди Вашето изказване, за да може да се 
изказвате нормално. Има възможност, отново ще дам.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Когато говорите за „Боровец“ и „Аспарухово“, първо питайте мен. 

Не мога да се съглася с Вас по никакъв начин. Още в началото стана дума, 
че ние не говорим за Рибарското пристанище. И аз също виждам хора до 
кръста, които отиват до входа на Рибарското пристанище. Ходят по вода. 
Както се говори. Да, така е, но тука не става дума въобще за Рибарското 
пристанище. Нали? Вие в момента, ясно е че днес започва предизборната 
кампания, мен не ме вълнува, но все пак разберете не става дума за 
Рибарското пристанище аз също съм против това, че там трябва да се 
вкарат нови пари, явно това има някакъв проблем голям и то не 
функционира. Но не става дума за това. Не става дума за онази малка 
детска площадчица, която е с две игрушки, която тя е само, за да си 
оставят децата за 15 минути или да стоят. То не е, не става дума за това 
нещо. Тук говорим за европейски пари. Ние говорим за това да се усвоят, 
за да може да се направи в този парк на „Аспарухово“, да има една 
рекреационна зона. Виждате, че се забавят всички неща, няма 
финансиране, друго финансиране за Аспарухов парк. Нека, аз зададох 
въпрос, между другото на международни дейности, точно кой парцел ще 
бъде отреден за това нещо. Вие ми определихте, това е един от парцелите, 
който ще бъде реално погледнато отделен точно за тази цел в 
паркоустойствения план. Когато аз се борих за този паркоустойствен план, 
Вие още не знаехте къде се намирате, дето се казва. Така, че искам да Ви 
обясня, не става дума за Рибарското пристанище, ако стане дума за 
Рибарското пристанище ще взема друго отношение. Става дума за това 
хората да има къде да отидат, къде да починат, да се направи, да се усвоят 
тези средства за облагородяване на района. Виждате, че районът има една 
улица Рибарско пристанище, нищо друго не е облагородено. Затова моето 
желание е да подкрепим, да подкрепим тази инициатива, да се усвоят тези 
европейски средства и да се направи нещо хубаво за нашия квартал. В този 
парк, за който аз Ви обясних, че е едно от малките места и говорихме за 
тези 10%, 10 кв. метра, примерно били 4 за Варна, пък за „Аспарухово“ са 
10-12 кв. метра зелени площи. Нека да ги направим място, където да се 
събират варненци. И не като дойдете събота и неделя, да запушите всичко, 
заради хубавия плаж, а да има и място къде да оставите децата и да 
почивате с тях. Благодаря. 



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

Ангелова. Ще дам възможност, не виждам при мен да е излязло. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е излязла в системата, колега. Заповядайте г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз искам да се обърна и 

да Ви помоля за следното нещо: във всеки програмен период в началото на 
годината освен индикативните стойности, които са за проектите, в общи 
линии знаете в рамките на годината кои проекти излизат. Принципно, не 
говоря за конкретика. Моля Ви, направете един доклад, представете го на 
Кмета и на Общинския съвет, с което по този начин ще затворите вратата, 
по отношение на всички тези коментари. Къде ще кандидатстваме и дали 
ще ни одобрят, това е нещо, което ще последва. Но направете го това, 
информирайте ни, информирайте и Кмета какво предстои и по този начин 
всичките тези неща, които в момента се коментират, няма да бъдат на 
дневен ред. Ще говорим по детайлите. Но нека да знаем за периода какво 
има, без значение дали ще бъде кандидатствано по всеки един от 
проектите, за да сме информирани какво има в рамките на календарната 
година и къде може да участва Община Варна. И тогава всичките тези 
неща, ще бъдат само в детайли. Излязох от общата тема, но според мен 
това е важно, защото в крайна сметка това го дъвчем постоянно, когато 
има нали подобен проект, в който има някаква неяснота или се иска 
предварително изпълнение. Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Преди колега Ангелова, реплика на колегата 

Губатов, към колегата Златев. Заповядайте. 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
Сега дали аз знам къде се намирам или не знам, сега това не е обект 

на Ваш анализ и не е Ваша работа, първо. Второ, точно на километър, няма 
и километър от това място е парка в „Аспарухово“. Там не е ли зона за 
отдих? Нали? Говорим отделно за това, Морска гара първоначално там 
щеше да има зона за спорт, зона за отдих, зона за игра с деца, а какво става 
сега в момента, набутахме там заведения, „атракциони“ и тук искаме да го 
направим същото за хотелите, които са прилежащи в близост до 
Рибарското пристанище, нали? 



 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Ангелова, имате думата. Улицата с хотелите, която и аз не я 

знам къде се намира ….. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги ……… 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
В проекторешението, както казваме „облагородяване на достъпа на 

рибарската инфраструктура в селище „Карантината“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подобряване достъпа. Да. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Облагородяване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами има и подобряване, има и облагородяване. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Добре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То е по-надолу подобряването. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Питането ми е такова, защото всъщност даването на съгласие е за 

кандидатстване на процедура по мярка 2.1.1, която изрично е „подобряване 
на достъпа на рибарска инфраструктура и увеличаване на синия 
потенциал“.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 



 
Мария АНГЕЛОВА 
Да. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Точно така. Това е селището, рибарското, да. Тук може би г-жа 

Николова ще Ви даде отговор.  
 

Мария АНГЕЛОВА 
Бягаме, бягаме точно от словосъчетанието нали „подобряване на 

достъпа на рибарска“, извинявайте само…..  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да дам възможност, за да Ви отговорят коректно. След това, 

колега Малев, ще Ви дам възможност. 
 

Мария АНГЕЛОВА 
И какво означава „син потенциал“, „увеличаване на синия 

потенциал“?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова. И отново поставям въпроса защо ръководителя на 

проекта не присъства в залата? Питам защо ръководителя на …, не 
присъства в залата, при положение че изрично дадох указания да бъде 
поканен?  

 
От залата 
/н.р./ 
 
Ани НИКОЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, в насоките за кандидатстване по програмата за местни 
инициативи на рибарска група са посочени съответните допустими 
дейности, които водят до целите на програмата. Тези допустими дейности, 
съответно са разписани в проектното предложение и водят до постигане на 
целите на програмата. След като бъде подадено проектното предложение, 
то минава етап на оценка, като съответните оценители преценяват дали 
дейностите и целите, които са разписани, отговарят на изискванията. След 
което има решение за одобрение на проектите и съответно се сключва 
договор за безвъзмездна помощ. Тези дейности, които са разписани и 
които сме описали в предложението до Общински съвет, водят до 
постигане на целите за одобряване на достъпа до рибарска инфраструктура 
и увеличаване на синия потенциал, така че дейностите, които се 



реализират в крайна сметка да подобрят и градската среда и условията, 
които са в нашия град. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря г-жо Николова. Г-н Малев, заповядайте. 

 
Николай МАЛЕВ 
Г-н председател, колеги…. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Станев след това сте Вие, не е излязло на..….., г-н Георгиев, след 

г-н Станев. Заповядайте, г-н Малев. 
 
Николай МАЛЕВ 
Благодаря. А за колегите първо искам да кажа, че цялата информация 

за графика и графиците на програмите са публична и публично достъпна, 
така че всеки който иска да се запознае през годината за какво може да се 
кандидатства, дали за общински проекти или частни ги има, във всяка една 
страница, на всяко едно министерство. Всеки може да отвори и да прочете. 
Това първо. Второ, програмите са, осигурено е финансиране по 
програмите, което е, за това финансиране трябва да кандидатстваме с 
проекти. Ами ние тук трябва да, ако някой иска да прави политика, трябва 
да дойде с идеи за проекти. Тя програмата е една, втора, трета, пета. Тук 
имаме предложение Община Варна да кандидатства с конкретен проект, 
конкретен проект за усвояване на средства. Нито един от Вас не излезе да 
каже: „по тази програма имаме пет идеи още и пет проекта, дайте да 
седнем и да ги обсъдим“. И на трето място искам да кажа, че тези неща и 
тези разговори се водят в комисия, има комисия, представя се проектът, 
идеите и там започваме да спорим този проект добър ли е, лош ли е, кое е 
добро, кое е лошо. На сесия трябва да излезем и всеки да си каже тезите, 
кое е добро и лошо и да преценим кое да гласуваме. Ние тук, нали с цялото 
ми уважение към всички се разправяме изречение по изречение, точка по 
точка, преди въобще всеки един от нас да се е, не от нас, преди всеки който 
се изказва, да се е запознал с проекта, с програмата, кое може и кое не 
може. И когато всички сме се запознали и има нещо, което не може, като 
излезе някой и каже, това не може, значи не може, не е правилно, няма как 
да го гласуваме. Ние какво правим? Имаме 400 000 лева, ами не може, 
защото еди си какво някой, някъде смята, че не може. А какво предлагаме? 
Нищо. Нали нищо различно, като алтернатива. Моля Ви, нали това е молба 
към колегите, нека, дайте, дайте проекти, дайте идеи, да ги коментираме на 
комисии и да ги гласуваме. Благодаря.  

 
 

 



Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Само, заповядайте г-н Станев. Само, едно уточнение. 

Г-н Малев, съгласен съм с Вас, съветниците също трябва да имат тази 
инициатива, но основната роля е на администрацията за това, първото 
което е. Второто, което е наистина това, което предложих 
администрацията в рамките на календарната година, да види по кои 
проекти може да, след кой да се предостави, като примерно някакъв доклад 
и на Съвета, точно така и в комисии и в Съвета и по този начин да имаме 
някакъв диапазон на вижданията. Когато се хванем за детайла, няма как в 
момента, нали точно думата да бъде така написана в проекта … 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не ги заобикаляме. Не можем да кажем на комисията да направи 

проекта и да сложи така, разбирам Ви, като адвокат, че се хващате много 
правилно за думата, но в проекта няма как да бъде направено точно така. А 
ние можем да си го интерпретираме, както си искаме. Има резон в това, 
което казвате, но няма как да бъде направено с такава точност. Благодаря. 
Извинявам се г-н Станев, заповядайте.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, няма алтернатива предложението. Още повече, че 

то е част от големия план за южния бряг на Варненския залив и този план 
още при разглеждането на ОУП-а, а по-късно и при разглеждането на 
всички конкретни въпроси има един цялостен ансамбъл. А той включва от 
канала до „Паша дере“. И всеки един съветник запознавайки се с детайлите 
още на ОУП-а, е наясно какво трябва да стане. Сега, конкретно, за да не 
вървя много нагоре, защото това е посоката. Аз живея на „Боровец“, живея 
и долу на морето. Всеки ден използвам пристаните и морето за транспорт. 
Всеки ден, на стока, така че съм наясно. Две неща питам г-н Златев, може 
ли да кажа за „Аспарухово“, да, той казва „да“. Значи ансамбълът обаче е 
следния, Рибарското пристанище, Рибарското селище и Морска градина 
Варна – юг или Аспарухов парк, както я кръстим. Рибарското пристанище 
го…, Рибарското селище го обещахме всички, които ходиха на срещи по 
време на избори и между изборите го обещахме на хората, защото не може 
да остане такова, каквото е, а и те щяха да протестират много сериозно. 
Оставете обещанията, от гледна точка на синьото море, което искаме да 
правим и на сериозния икономически потенциал, който се съдържа във 
Варна – юг, системата, това е абсолютно необходимо. Да, трябва да се 
направи необходимото Рибарското пристанище да заработи така, както 
трябва, проблемът е много по-стар, няма да го коментирам, но няма 
алтернатива Рибарското селище. Нали, подредете ги Рибарско пристанище, 



Рибарско селище, градина, Варна – юг, Аспарухов парк, както искате. И 
тогава вече може да се продължава, дамби, укрепване на южен бряг на 
Варненския залив и т.н. Това е нашата цел, а иначе съм съгласен с г-н 
Малев за проекта. Наистина, аз самия работя по проекти, макар и не в тази 
сфера и най-трудното е да се включиш в това, което го има, но да бъде през 
тебе пречупено, за да можеш да видиш своето място. Мисля, че Община 
Варна прави нещата както трябва. И ще си позволя едно мнение накрая – 
дефектът ни е, че в последния момент го правим. Сега, аз свикнах, но 
защото съм на много години. По-младите няма да свикнете и наистина, ако 
е по-рано, тогава се запознаваме добре и ще имаме по-малки претенции, а 
някой път и файда. Така, че нямаме алтернатива. Как си представяме, не, 
но тези неща просто когато ги знаем и всичките ни ги дискутираме 
всичките се случват и тогава хората ще живеят добре. И няма да има 
никакво значение дали аз се подсмихвам на нещо, което Марти каже или 
пък някой друг се подсмихва на това, което аз казвам, ако нещата се 
случват. Това е за „Аспарухово“, благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, колеги. Момент, ще дам възможност, искам само едно кратко 

изказване да направя и да вляза в конкретика по темата, тъй като за 
съжаление тук има представител на дирекцията и не даде конкретика по 
проекта. Така. Затова излязох от залата, за да направя малко разяснения в 
конкретен смисъл на предложението за какво става въпрос. Към настоящия 
момент има подписан вече един договор за изграждане на образователен и 
информационен център за деца на територията на рибарското селище 
подчертавам. Има вече подписан договор и осигурено финансиране. Този 
център, където ще се обучават деца на рибарски занаят, ще бъдат 
показвани различни неща, ще се изгради. Проектът, който гледаме в 
момента касае достъпа до този информационен център, а именно 
изграждане на пешеходна алея тип „павирана“ алея, ведно с паркинг до 
информационния център, подчертавам на територията на рибарското 
селище, както и две игрища за плажен волейбол, които са извън 
територията на плажа със съответните три буни и прилежащата 
инфраструктура и които ще бъдат годни за провеждане на международни 
спортни мероприятия. По този начин целта, която си поставя МИРГ-а, 
т.нар. местна инициативна рибарска група е да съчетае образователния 
характер на мястото, социализирането на рибарското селище и да има и 
зони за спорт за децата. Това по същество, което трябваше да ни бъде 
обяснено от дирекцията, Ви го казвам в момента с извинение просто е 
възпрепятстван, нещо спешно се е случило на ръководителя местната 
група и не може да присъства, но може да дойде до 15-20 минути, човека 
съм разговарял сега с него по телефона. Така. Процедура първо на г-н 
Чутурков. След това колегата Георгиев. Процедурата е първа. Да. 
Заповядайте.  



Димитър ЧУТУРКОВ 
Господин председател, уважаеми колеги, сега разбирам, че отдавна 

не сме имали сесия и така сме загоряли да се изказваме, но смятам, че 
проблемът е ясен, минали са комисии, хората, които участват в тези 
комисии са информирали колегите си и предлагам да прекратим с 
изказванията и да минем към гласуване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има обаче преди това една заявка на колегата 

Георгиев, на който ще дам възможност да се изкаже, след което 
процедурата.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря Ви, господин председател. Първо бих искал да направя 

нещо, което ни направи много интересно впечатление. Откакто се случиха 
в БСП някакви катаклизми, така да ги кажем, изведнъж г-н Станев и г-н 
Златев започнаха така да стават единомисленици, та стигнахме до 
момента, в който г-н Станев вече си говори на „Марти“ с г-н Златев, 
съгласява се с него, в което няма нищо лошо, след като коалиционни 
партньори, хора, които се харесват и мислят еднакво няма никакъв 
проблем в това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, моля по същество. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да, по същество. Другото, което ни прави впечатление, че 

гражданите на „Аспарухово“ и „Боровец“, когато имат проблеми се 
обръщат към нас. Господин Златев много, много не се сещат кой беше. 
Така че ще покажем, довечера имаме подобно събитие, така че хората 
търсят нас за проблеми, не разни други хора, които се отцепват от 
партиите си. Имаме всички подобни опити. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мен ли визирате, че правите така към мен? 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не, съжалявам, не Вас конкретно. По конкретния проект и 

конкретната точка. Това, което критикуваме, прав сте, колега, трябва да 
има предложение, трябва да има идеи. Трябва да има и тези и те трябва да 
се обсъждат по комисиите. Ние това й направихме. В комисията по 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ направихме точно 
такова обсъждане. Въпросният проект ако не беше пуснат за обсъждане и 
коментиране в десет без три, щяхме да обсъдим сериозния проблем с  



липсата на реално рибарско пристанище в „Аспарухово“. На комисията по 
Европейски въпроси дойдоха рибари, които имат сериозен проблем с това, 
че истинското Рибарско пристанище на „Аспарухово“ в момента се 
разпада. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, по темата. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
По темата за проекта, който коментираме е „Подобряване достъпа до 

рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Каква 
рибарска инфраструктура има в този район? Реалната рибарска 
инфраструктура е в рибарското пристанище в началото на Аспаруховия 
парк. Там се подкопава брега. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, по темата за проекта. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, за проекта. В този проект ние предложихме да бъде отложен, ако 

имаше някаква такава възможност, за да се включи реалното рибарско 
пристанище и да помогнем на хората, които си изкарват хляба с риболов. 
Животът им е в опасност, защото плочата, която поддържа… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, няма да дам повече възможност. Излизаме извън темата 

тотално. По темата за проекта.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура гласуваме от… последно беше, добре, последна 

възможност в рамките на тридесет секунди, много моля, г-н Златев, 
нарушаваме Правилника. Няма да дам право на дуплика. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Гоше. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Златев, господин Златев, моля. 
 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Искам, в рамките на тридесет секунди, той не ме чува Гошето, но в 

рамките на тридесет секунди искам да се обърне, за да му обясня. 
Господин Георгиев, Гоше, Вие се борите както и аз също, да имаме 
спортни площадки. Вие в момента скачате на един проект, който 
председателя Ви обясни. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не скачаме на нищо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, не в диалогов режим. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
За създаване на две спортни игрища. Вие сте ходили в рибарското 

пристанище, рибарското селище и знаете каква кочина е там. И това нещо 
трябва да се оправи. Естествено с европейско финансиране. Кога, когато 
има финансови средства тогава ще се оправи и аз смятам, че този път ще се 
оправи. Така. И последното, което искам да кажа за „Боровец“, довечера 
ще дойда да Ви видя какъв цирк ще направите, защото Вие не сте наясно 
въобще за какво става дума. Но ще дойда да видя циркът, който ще 
направите там.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прескачам. Процедура първо на г-н Чутурков. Всъщност гласуване 

на процедурата за прекратяване на дебатите.  
 
Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Даниел Николов – „за“, Николай Почеканов – „за“, 

Георги Георгиев – „против“, Юлиян Губатов – „против“, Мартин Байчев – 
„за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 5; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласуване по същество. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

988-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 



Община Варна с рег. № РД22016013ВН/22.07.2022 г., Общински  съвет – 
Варна  реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Облагородяване на достъпа до рибарска 
инфраструктура в селище „Карантината“ и обособяване на зона за 
спорт“ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране 
по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване 
на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия 
потенциал“, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от стратегията за 
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна 
рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, Община 
Варна да осигури средства в размер до 469 399 лева с ДДС от бюджета на 
Община Варна за съответната година, за обезпечаване на допустимите 
разходи, преди те да бъдат възстановени от Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. 

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна в размер до 40 000 лева на разходи за възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проекта, по 
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.094 „Подобряване на 
достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, 
мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 
увеличаване на синия потенциал“ от стратегията за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група „Варна, 
район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, които не са успели да гласуват?  
 
 
 



За протокола: Николай Почеканов – „за“, Даниел Николов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към подточка втора относно даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура за 
подбор на проектни предложения съответната подмярка по Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Едната тема проблематична я обсъдихме вече, така че ако има други, 
колеги, заповядайте други въпроси по темата по същество.  

Режим на гласуване. 
 
989-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД22016014ВН/22.07.2022 г., Общински 
съвет – Варна реши:                             
           1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на 
проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.     
           2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране 
на проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни 
предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 
развитие на селските райони 2014 - 2020 г., Община Варна да осигури 
средства в размер на 58 674 лв. от бюджета на Община Варна за 
съответната година, за мостово финансиране, от които 9 779 лв. за ДДС, 
преди възстановяване на средствата от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. 
          3. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по 
процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни предложения 
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на 
селските райони 2014 - 2020 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 
           4. Дава съгласие за включване на Община Варна към местна 
инициативна група по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, на целевата територия - 
територията на община Аврен и територията на следните населени места 



от община Варна извън строителните граници на град Варна: с. Звездица,  
с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи. 

5. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
местно партньорство за създаване на местна инициативна група между 
представители на публичния сектор: ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩИНА 
АВРЕН, стопанския сектор: ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“- с. Аврен и 
нестопанския сектор: "ЗОРА 1 - 1937" НЧ- с. Бенковски, във връзка с 
подготовка и изпълнение на проектно предложение по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 
г. 
           6. Дава съгласие да осигури собствен принос в размер на 8 400 лв. за 
учредяване на местна инициативна група, в т. ч. разходи за правни услуги 
и консултации, нотариални и държавни такси и партньорски срещи. 
           На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
Решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за представяне на проектното предложение.   
 

Колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Почеканов – „за“, Даниел Николов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към втора точка предложения от комисия 

„Здравеопазване“. Ще си позволя да я докладвам предвид отсъствието на 
проф. Клисарова. 
  



II. 
 

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

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

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

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

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

по асистирана репродукция. 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение относно: отпускане на еднократна финансова 

помощ по молби на граждани за лечение. Имате думата. Няма заявки за 
изказвания. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

990-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение 
на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

 
Колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Николай Почеканов – „за“, Мартин Байчев – „за“, 

Венцислав Сивов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение е относно неотпускане на еднократна 

финансова помощ по молби на граждани за лечение. Имате думата. 



Колегата Венцислав Сивов за протокола „за“ по предходното гласуване. 
По темата с неотпускането.  

Не виждам заявки за изказвания. Режим на гласуване. 
 
991-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база 
здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001442ВН/17.06.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
Колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Николай Почеканов – „против“.  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 1; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо трето предложение от комисия „Здравеопазване“ относно 

отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция, така нареченото инвитро. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
992-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 
и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Други колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Почеканов – „за“, Велин Стоянов – „за“, 

Огнян Къчев – „за“, Мартин Байчев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение от ПК „Здравеопазване“ относно 

неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 



асистирана репродукция. Колега Костадинов, имате думата с въпроса на 
какво основание предполагам не се отпускат. Заповядайте. 

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Въпросът ми е на колко двойки е било отказано да бъдат 

финансирани? Въпросът защо е ясен, не са си платили данъците.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-жо Георгиева, Директор Дирекция „Здравеопазване“ 

за отговор на въпроса. 
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
По настоящия протокол 41 двойки са одобрени, 30 са за 2000 лв., 11 

за 3500 лв. и има 3 отказа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Три отказа.  
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Двата отказа са за неплатени задължения, като сме изпратили писма 

на съответните двойки. И на една двойка е отказано, тъй като няма 
постоянен адрес Варна в рамките на две години както е по правилата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. И общия брой на финансираните до момента имате ли 

информация от началото на годината?  
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
От началото на годината общата сума е за 166 000 лв. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колко двойки.  
 
Анастасия ГЕОРГИЕВА 
Колко двойки, 24 плюс 41 са 65 одобрените и отказите са общо 2 

плюс 3 са пет.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
64 одобрени двойки за финансиране за инвитро. Това е важното, 

колеги, тук от цялата дискусия. Режим на гласуване. 
 
993-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 



Община Варна с рег. № ЗК22001454ВН/20.06.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Други колеги, които не са успели да гласуват? 

За протокола: Станислав Иванов – „за“, Николай Почеканов – 
„въздържал се“, Светлан Златев – „за“, Огнян Къчев – „за“.  
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 1; 
въздържали се – 7; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред предложения за 

решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

 

  



III. 
 

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

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

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

на жизнени и комунално-битови потребности. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение е относно отпускане на еднократни финансови 

помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. 
Имате думата. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

994-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 
г., на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и по предложения от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД22015653ВН/18.07.2022 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване 
на отпуснатата еднократна финансова помощ на одобрените лица. 

 
Има ли колеги, които не е успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Почеканов – „за“, Мартин Байчев – „за“.  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение относно неотпускане на еднократни 

финансови помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови 
потребности. Режим на гласуване.  

 



995-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложения от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22015653ВН/18.07.2022 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Колеги, които не е успели да гласуват? 
 

За протокола: Николай Почеканов – „въздържал се“, Генадий 
Атанасов – „за“.  

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Поради изчерпване  на дневния ред закривам днешното извънредно 

заседание на Общински съвет – Варна. 
 
* ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 

поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, 
отчетено от информационна система на Общински съвет – Варна – 
VarCo и гласовете на общински съветници извън система. Списъците от 
информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 
неразделна част от настоящия протокол. 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                               В А Р Н А 

 
 

 
                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 
 

  
____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   
 
 

             
СЪГЛАСУВАЛ: 
 
 
__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 


