
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 28 
 
Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 10.08.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. до 12:40 ч. 

 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват 7: 
 
Анелия Димитрова КЛИСАРОВА 
Емил  Николов БОЯДЖИЙСКИ 
Йорданка Иванова ПРОДАНОВА 
Калин Колев МИХОВ 
Мария Тодорова ТОДОРОВА  
Николай Тодоров ЕВТИМОВ 
Юлиян Каменов ГУБАТОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам Двадесет и осмото заседание. По уважителни причини 

отсъстват Анелия Клисарова, Емил Бояджийски, Йорданка Проданова, 
Юлиян Губатов, Мария Тодорова и Николай Евтимов.  

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното заседание. 
Имате го размножен и пратен на всички колеги. Няма постъпили писмени 
предложения за изменения и допълнения на така предложения Ви дневния 
ред. Давам думата за предложения, колеги. Заповядайте. Колега 
Костадинов, имате думата.  
 

Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно 

предложение за изместване на точка седма „Питания и отговори на питания“ 
да стане точка първа. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения по въпроса колеги? Ако няма, режим 

на гласуване.  
Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 
За протокола: Ивайло Митковски – „за“.  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 11; против – 11; 

въздържали се – 15; отсъстващи – 14, предложението не се приема.* 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате думата. Заповядайте следваща заявка.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, господин председател, с решение на Общински съвет и с 

включена сума в бюджета на Община Варна, бяха одобрени средства в 
размер на 5 000 лв. за знамена, които да бъдат поставени в знамената, в 
училищата на Варна. До този момент имам информация, че няма поставени 
знамена във всички класни стаи. Затова въпросът ми е, дали да го поставим 
като точка в дневния ред или Вие ще се ангажирате да проверите? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
...в питания. Може аз да направя проверка, да Ви отговоря на... 

  
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря Ви за това. По повод. Второто ми предложение е свързано 

с това, че преди около 15 мин. получихме отговори на въпросите, които 
зададохме на предната сесия и един от основните въпроси беше свързан с 
тежката ситуация в Местни данъци и такси, където чакат около осемстотин 
човека на ден. Където има огромни опашки и просто административното 
обслужване е затруднено, а може изключително лесно и бързо да се 
подобри. Отговорът, който получих в три страници е, че там всичко е цветя 
и рози. Няма проблеми. Няма за какво да се притесняваме. Предприети са 
всички мерки. Което е нещо стандартно. 

Та, въпросът е, това, което трябва да се направи там е възможно най-
бързо да се направи разяснителна кампания за ползването, за възможностите 
за ползване на електрони услуги от гражданите, защото това ще доведе до 
значително намаляване от чакащите хора в залата на Местни данъци и такси. 
Отново въпросът е, дали да го подложим като извънредна точка в дневния 
ред или Дирекция „Местни данъци и такси” най-накрая ще предприеми 
действия в тази насока. Защото действително изключително лесно може да 
се направи разяснителна кампания, да се обясни на хората, че може да се 
ползват електрони услуги. Забележете. Ние проучихме. Дори служителките 
не са наясно с електронно получаване на документи, а това ще помогне 
изключително много на едните и на другите.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, аз Ви предлагам също в т. 7 Питания да го поставите този 

въпрос и евентуално като препоръка към дирекцията директно. 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре.   

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
На предната сесия го поставихме. Видяхме какъв е резултатът. Да се 

надяваме този път да има някакъв резултат и действително да има 
комуникация между нас и Дирекция „Местни данъци и такси“, за да може 
да се направи действително нещо полезно за гражданите, следваща 
кампания може да бъде много по-лесна и за двете страни, както и за хората, 
които подават .... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество ще дам възможност в точката. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. Следващото, следващото ми предложение за точка в дневния 

ред, извънредна, т. 1, е свързано с това, че имаме гости от „Боровец – север“, 
които се притеснява, изключително много са притеснени от предстоящия 
регулационен план, който се въвежда за тяхната местност, техния район, и 
предлагаме като т. 1 да бъде включено изслушване на гражданите от 
„Боровец – север“, които плащат данъци наравно с всеки друг гражданин на 
Варна, но за съжаление са подложени на изключително брутален, брутален 
и вероломен начин на третиране на имуществото им, на правата им, на 
интересите им. Нещо, което е не допустимо. Без реално правено обществено 
обсъждане се минава директно през дворовете на хората, изисква 
събарянето на сгради, изисква се събарянето на огради, и те трябва да 
получат право да се изкажат, за да не изчакват продължаване на сесията, 
предлагам като т. 1 да им дадем думата сега. Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Доколкото знам, този проект за ПУП не е влязъл 

все още за разглеждане при нас и следствие на това аз не знам, какво 
решение бихме могли да вземем, но така или иначе давам възможност за 
мнение и съображение по направеното процедурно предложение. Г-жо 
Гърдева, след това г-н Атанасов. 

Да. Заповядайте. 
 

Марица ГЪРДЕВА 
С цялото ми уважение към хората, които са тук. Ние сме приели по 

Правилник, тази точка да бъде последна в дневния ред за да може да 
изслушаме гражданите, какво имат да ни кажат. Така че не виждам защо 
трябва да си променяме дневния ред. Не виждам основателна причина за 
промяна в дневния ни ред.   



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Атанасов заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Това ще се 

разглежда утре на ЕСУТ, тази точка, която е за „Боровец – север“. Така че 
ние в момента тук не виждам, какво можем да направим, освен да ги 
изслушаме, но в крайна сметка утре ще бъдат разгледани всички ваши 
възражения на ЕСУТ и ще бъде дадено някакво становище от този орган. В 
момента единственото, което можем да направим е да ви изслушаме, но 
нищо не може да предприемем по нататък преди да е минало това заседание, 
да се види какво е разгледано на него, да се разбере, мисля, че са над триста 
жалби в този проект и чак тогава евентуално да се види в какъв аспект може 
ние да помогнем в този случай. Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
И в допълнение да кажа, че тези възражения на практика утре могат 

да бъдат и уважени. Така че ние не знаем какво е становището на ЕСУТ-та 
и какво решение.... 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин председател, предложението е само да ги изслушаме. Те 

имат право да се изкажат точно преди тази комисия... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам други мнения и съображения. Казаха си колегите 

становището. Вносителя на предложението също изрази своите мотиви. 
Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
  

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Ивайло Митковски – „за“.   
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 9; против – 2; 

въздържали се – 31; отсъстващи – 9, предложението не се приема.* 
 

Когато на практика влезе в дневен ред темата, бихме могли да я 
обсъдим детайлно. Така. Няма други предложения от колегата Георгиев.     
Д-р Митковски имате заявка. Заповядайте.  
 

От залата 
/н.р/ 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Заповядайте. Нали по дневния ред? Заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми господин председател, колеги. Преди около два месеца 

завърши процедурата, втората процедура, за избор на управител на ДКЦ IV. 
Там всичко е завършило. Предаден е протокола и така нататък. Не знам 
защо, вече мисля втора сесия от тогава, не влиза в дневния ред. Не че е 
някаква драма там, сегашният си работи, но не знам защо не влиза в дневния 
ред. Някакъв проблем ли има? Какъв е? Това е по скоро въпрос и ако имаме 
готовност, да го вкараме в дневния ред. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако може да Ви отговоря. Не е включена темата в дневния ред 

предвид факта, че все още няма утвърдени и внесени на Вашето внимание 
типови договори. Идеята беше да се внесе на следващо заседание, ведно с 
типов договор, които да бъде предложен на Вашето внимание и след избора, 
да бъдат подписани самите договори, като това не касае само  ДКЦ IV. Това 
касае също така „Дентален център – Варна“ и съответно.. да, всъщност 
„Дентален център – Варна“. Благодаря. Други заявки не виждам, колеги. 
Режим на гласуване по дневния ред в цялост.  

 
Общински съвет – Варна прие следния: 

 
Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

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

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на Община 

Варна. 
(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и 

разходваните средства за народните читалища и Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Варна за 2022 г. 

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

стопанство” относно: 
(1) – утвърждаване на списък с имоти – частна общинска собственост, 

подлежащи на задължително застраховане. 
(2) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение Север“ 

АД, за изграждане на нов трафопост, тип БКТП върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. Варна, м. “Боклук тарла“. 

(3) – учредяване на право на строеж на „Диагностично-консултативен 
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД върху поземлен имот  с 



идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, ул.“Сава“ № 2, за 
изграждане на асансьорна уредба. 

(4) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи 
се в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция“. 

(5) – одобряване на типови договори за възлагане на управлението на 
общинските търговски дружества. 

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

бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за допълнително финансиране за извършване 

на укрепване на ХТС „Рибарско пристанище – Варна“. 
          (2) – изменение на Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 
          (3) – изменение на приложение № 2 към Наредбата на Общински съвет 
– Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, в частта на раздел V дирекция 
„Образование и младежки дейности“. 

(4) – вземане на решение за създаване на работна група относно 
дейността на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

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

 (6) – вземане на решение за отпускане на средства на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

(7) – допълнение към решение № 975-5–(26)/17.05.2022 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(8) – одобряване текста на договор за отпускане на финансови 
средства на Спортно училище „Георги Бенковски“ за заплащане на наем на 
зала по спортна гимнастика. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 

относно: 
(1) – изменение и допълнение в транспортната схема на Община 

Варна. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) - даване на съгласие Община Варна да участва в учредяването на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на Европейските 
младежки столици“ – „Network of European youth capitals“. 

 



6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 
и комунални дейности” относно: 

(1) – приемане План за действие за зелен град на Община Варна. 
 
7. Питания и отговори на питания. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност“ относно: 
(1) – приемане на нова Наредба за обществения ред.  
  
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ относно:  
(1) – приемане отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за 

намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на община Варна“ 

 
10. Определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд 

- гр. Варна за мандат 2023 – 2026 г. 
 
11. Обявяване на 15 август 2022 г. за празничен и неприсъствен ден 

на територията на Община Варна по случай празника на града. 
 
12. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна.  
 
13. Дискусия с гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 

Преминаваме към точка първа от дневния ред разглеждане на 
предложения за решения от ПК „Култура и духовно развитие”.  



I. 

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

„Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на 

Община Варна. 
(2) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и 

разходваните средства за народните читалища и Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Варна за 2022 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Като първото предложение е относно удостояване на граждани с 

почетни звания и отличия на Община Варна. Първото предложение, колеги 
е относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Варна“ на 
Михаил Николов Мутафов за забележителния му принос към театралното 
дело във Варна. Подробни мотиви има в предложението по отношение на 
номинацията на господин Мутафов. Имате думата за мнения и съображения. 
Предлагам да ги гласуваме или първо една процедура всъщност, ако не 
възразявате - да ги гласуваме анблок всички кандидатури. Одобрени са от 
комисията по Култура единодушно. Предлагам на вашето внимание 
процедурата. Става въпрос за общо шест, мисля че номинации. Ако не 
възразявате. Имате думата за мнения и съображения по така направеното 
предложение. Режим на гласуване да бъдат разгледани анблок. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 
 
За протокола: Ивайло Митковски – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам на вашето внимание останалите кандидатури. Удостояване 

на Държавния куклен театър Варна с почетен знак „За заслуги към Варна“ - 
златен във връзка със 70-годишнината от създаването на театъра и за 
заслугите му в приобщаването на детската публика към стойностното 
сценично изкуство и утвърждаването му като културно средище в живота 
на жителите на морския град. 

Следваща номинация е за удостояване Държавната опера – Варна с 
почетения знак „За заслуги към Варна“ – златен, във връзка със 75-
годишнината от създаването ѝ. Моля за тишина, колеги, за приноса ѝ в 



развитието на оперното изкуство във Варна и утвърждаването ѝ като един 
от водещите оперни театри във Варна. 

Следваща трета номинация, четвърта по ред всъщност е за 
удостояване с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му 
към варненската музикална култура от 70-те години на миналия век до наши 
дни. 

И последната е за удостояване на господин Иван Иванов…Иван 
Стефанов Иванов, извинявам се, с почетен знак „За заслуги към Варна“ – 
златен за приноса му към развитието и просперитета на варненския и на 
националния ни спорт. 

Последната номинация за удостояване на Регионален телевизионен 
център - Варна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса 
на центъра в популяризиране и документиране на обществено-
политическия, спортния и културния живот на Варна и във връзка с 50-
годишниния му юбилей. Като предложението е да бъде допуснато 
предварително изпълнение, с оглед на настъпване на значителна или трудно 
поправима вреда.  

Имате думата по номинациите, колеги. Както казах – единодушно 
възприети на заседание на комисията по култура.  

Няма мнения и съображения.  
 
От залата 
Господин председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да?  Ще дам възможност, първо само на колегите. Няма мнения. Има 

ли други мнения по въпроса?  
 
От залата 
Дайте на който си искате после. Ние сме граждани и искам да Ви 

благодаря от името на всички граждани … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господине…ще дам възможност за „Боровец-север“. 
 
От залата 
/н.р. / 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изчакайте за „Боровец-север“, много Ви моля, да не ме прекъсвате! 
 
От залата 
Какво ме молите? 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да изчакате малко, ще Ви дам възможност да се изкажете. Не Ви е 

отнета възможността. В момента темата е друга.  
 
От залата 
/н.р. / 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господине! Господине, моля да заемете мястото си. Ще дам 

възможност след малко. И моля, да спазвате реда в залата. Не сме на пазара.  
 
От залата 
/н.р. / 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ми… не ме прекъсвайте, след като не съм дал думата. Така, колеги, 

мнения и съображения по номинациите за удостояване с почетни знаци? 
Режим на гласуване по така изчетените от мен предложения.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
996-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 
г., Общински съвет – Варна удостоява със званието „Почетен гражданин 
на Варна“ Михаил Николов Мутафов за забележителния му принос към 
театралното дело във Варна. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. 
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, 
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“ от 
бюджета на Община Варна за 2022 г.  

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.   

 
 
997-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 



за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложения от Кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 
г. и № РД22016580ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Държавния куклен театър – Варна с почетения знак „За заслуги към 
Варна“ – златен, във връзка със 70-годишнината от създаването на театъра 
и за заслугите му в приобщаването на детската публика към стойностното 
сценично изкуство и утвърждаването му като културно средище в живота 
на жителите на морския град. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. 
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, 
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“ от 
бюджета на Община Варна за 2022 г.  

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.   

 
 
 
 
998-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложения от Кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 
г. и № РД22016579ВН/29.07.2022 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Държавната опера – Варна с почетения знак „За заслуги към Варна“ – 
златен, във връзка със 75-годишнината от създаването ѝ, за приноса ѝ в 
развитието на оперното изкуство във Варна и утвърждаването ѝ като един 
от водещите оперни театри в България. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. 
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, 
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“ от 
бюджета на Община Варна за 2022 г.  

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.   

 
 
999-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 



за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 
г., Общински съвет – Варна удостоява господин Марко Атанасов Добрев с 
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му към 
варненската музикална култура от 70-те години на миналия век до наши дни. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. 
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, 
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“ от 
бюджета на Община Варна за 2022 г.  

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.   

 
 
 
 
1000-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 
г., Общински съвет – Варна удостоява господин Иван Стефанов Иванов с 
почетения знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му към 
развитието и просперитета на варненския и на националния ни спорт.  

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от приложение 
№ 25, т. 8 от програма „Спорт“  от бюджета на Община Варна за 2022 г.  

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

1001-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22016585ВН/29.07.2022 
г., Общински съвет – Варна удостоява Регионален телевизионен център - 
Варна с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за приноса му в 
популяризирането и документирането на обществено-политическия, 



спортния и културния живот на Варна и във връзка с 50-годишния му 
юбилей. 

Средствата за имуществената част, свързана с удостояване със  
званието по смисъла на чл. 12 от Статута, да бъдат осигурени от: I. 
„Национални и градски празници“, т. „Почетни звания и отличия“, 
приложение № 24, програма „Международни и местни културни прояви“ от 
бюджета на Община Варна за 2022 г.  

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 
Даниела Димова за протокола – не участва в гласуването.   
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на удостоените. Наградите ще бъдат връчени на празника на 

Варна на 15-ти август, колеги.  
Преминаваме към точка втора от дневния ред относно разглеждане на 

предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство”. Госпожо 
Боева. А, извинявам се. Извинявам се. Извинявам се. Пропуснах второто 
предложение за докладите на народните читалища. Предполагам госпожа 
Йовчева това имаше предвид. Извинявам се. 

Втора точка от предложенията на ПК „Култура и духовно развитие“ е 
относно приемане докладите за народните читалища на територията на 
Община Варна по показатели за дейност, предоставена субсидия от 
държавния и общинския бюджет за 2021 г. и Годишна програма за развитие 
на читалищната дейност в Община Варна за 2022 г., съгласно приложение 
към настоящото решение.  

Имате думата, колеги. Също положително становище на ПК „Култура 
и духовно развитие“. Режим на гласуване. Господин Сивов за протокола – 
не участва в гласуването.  

 
1002-1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 26а, ал. 5 от Закона за 
народните читалища и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22012761ВН/13.06.2022 г., Общински съвет – Варна приема докладите 
на народните читалища на територията на община Варна по 
показатели за дейност, предоставената субсидия от държавния и 



общинския бюджет за 2021 год., и Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност в община Варна за 2022 г., съгласно приложение № 1 
и № 2, към настоящото решение.  

 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват със системата?  

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

въздържали се – 3; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Премиваме вече към точка втора от дневния ред. Госпожо Боева, 

имате думата.  
  



II. 
 

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

„Собственост и стопанство” относно: 
(1) – утвърждаване на списък с имоти – частна общинска собственост, 

подлежащи на задължително застраховане. 
(2) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение Север“ 

АД, за изграждане на нов трафопост, тип БКТП върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. Варна, м. “Боклук тарла“. 

(3) – учредяване на право на строеж на „Диагностично-консултативен 
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, ул.“Сава“ № 2, за 
изграждане на асансьорна уредба. 

(4) – даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, 
находящи се в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“. 

(5) – одобряване на типови договори за възлагане на управлението на 
общинските търговски дружества. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател ПК „СС“ 

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми господин председател, колеги общински съветници, 

представители на администрацията, граждани. Проектите за решения на ПК 
„Собственост и стопанство“ са следните:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68а, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт…..а не, извинявайте. Това е друго. 

Точка едно е относно утвърждаване на списък с имоти – частна 
общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане, на което 
на ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения колеги? Христо Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги в така направеното 

предложение за решение, съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост – имоти-публична общинска собственост подлежат  
задължително на застраховане. В същия член, ал. 2, Общински съвет, обаче 
определя имотите - частна общинска собственост, които също подлежат на 
задължително застраховане. В списъка, който е даден, тъй като на самата 
комисия обърнах внимание за един имот, който е държавна частна 



собственост до момента не получихме, поне аз лично допълнение, което 
…виждам господин Пейчев каза, че има някакво допълнение към самия 
списък. Такова допълнение аз досега не съм получил по отношение на това 
предложение. Защо го казвам? Стана на въпрос по отношение на 
договорите, които за отдаване под наем на общински жилищни имоти от 
различните фондове, което е в хипотезата на чл. 9, ал. 2. Същите не са 
включени, обаче в този списък, като за съжаление, сега получих договорите. 
Това, което коментирахме с господин Пейчев, че това е задължение на 
самите ползватели. Такова задължение, обаче в договорите не е вменено. От 
тук нататък отиваме в промяната в Закона за общинската собственост и 
добавянето през 2013 г., 1 януари, на допълнителен член….ал. 5, където във 
връзка със земетресението от 2012 г. в област Хасково законодателят е 
решил, че задължителното включва към ал. 1 и 2 със съответните мотиви 
рисковете от „природни бедствия“ и „земетресение“ да бъдат поемани от 
общините. Тоест, в този списък, без да влизам в подробности по характера 
и самото обяснение и мотивите в писмото на законодателя, в този списък би 
трябвало да постъпят и всички имоти, които са във фондовете, които трябва 
да бъдат застраховани за „природни бедствия“ и „земетресение“. 
Предложението ми е това нещо да се допълни и ако има някакъв срок, ако 
има някакъв срок,  който така в момента ни притиска да го вземем като 
решение с допълнение. Ако няма такъв срок искам тази точка да отиде за 
допълване, допълване на списъка по ал. 2 и така да влезе в Общински съвет. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега. Аз смятам, че няма пречка този списък да се 

допълва в рамките на годината с различни видове имоти. Да, има резон в 
това, което казахте, разбира се, така че не виждам пречка сега да приемем 
този списък и да го допълним на следващо заседание, коректно с описание 
на имотите да изискаме от администрацията да ни предоставят, за да може, 
защото те в крайна сметка трябва да бъдат описани. Така че няма, не считам, 
че има пречка. Да, заповядайте.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Казвам го в следния смисъл. Не знаем кога ще има следващо 

заседание, а в мотивите на законодателя точно това е, че събития, които са 
непредвидими, касаещи особено земетресение, ако бъдат настъпили ще 
доведат до допълнителни разходи за общините. Така че, не може да 
предвидим това кога ще стане. Въпросът е, ако това не изисква някакъв срок 
самият списък да бъде допълнен и ако трябва на някакво извънредно 
заседание да бъдат включени всички имоти, които подлежат на такова 
застраховане и когато се правят предложенията може …може би е хубаво да 



се изчитат и промените в закона, които са направени, касаещи ал. 5. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Измененията са от 2013 г. доколкото виждам. Да. Като, Вие имате 

предвид, че не са включени тези рискове в момента по ал. 5, по отношение 
на имотите - публична общинска собственост? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не. Частна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение на тези, които са частна не са включени тези рискове?  
 
От залата 
/Н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Включени ли са в списъка жилищата? Не рисковете. Първо, питам за 

жилищата. Господин Пейчев, заповядайте да дадете някакво разяснение по 
въпроса. Аз видях, че Ви няма в началото, ама сега сте.  

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Съгласно Закона за общинската собственост има задължително 
застраховане на имотите – публична общинска собственост и частната не е 
задължителна. Така че с това е съобразен списъкът. Оценено е кои са 
рискове, кои не са рискове и също така и оценено е колко ще ни струва. 
Разбира се, това е било разгледано в общинска собственост, в комисията. Не 
е проблем изобщо, ако се вземе решение да се допълва списъка и да се 
…през годината да се застраховат допълнително имоти, които общинският 
съвет вземе като решение. Така че, ако в момента сесията вземе такова 
решение, естествено, че администрацията ще го изпълни. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Атанасов, заповядайте.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Чета промените. 

Разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС въвеждат задължение на 
общините да застраховат имотите – публична, частна общинска собственост 
като надолу в изреченията по отношение на това, че задължението по 
отношение на това застраховане е вкаран за допълнителни рискове в 



рисковете, които са „природни бедствия“ и „земетресение“ е задължително 
да бъде направено от общините и затова е включена в ал. 5. Допълнителните 
рискове, които са вече самия ползвател или пък концесионер, той може да 
си ги поеме. Но в тези два риска е задължително по ал. 1 и 2, общината да 
направи застраховка. А те не са включени в договорите на самите 
ползватели. Значи общината не го прави, не го вменява в задължение на 
самия ползвател, тоест тогава какво правим? Тези имоти не са застраховани. 
И ако настъпи застрахователно събитие кой ще го покрива? Общината ще 
го покрива.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Разпоредбата, която аз чета на ал. 5, е че не се допуска 

самоучастие при тези рискове. Точно така, когато се сключва застраховка. 
Освен това няма задължителен характер застраховката по отношение на 
имотите - частна общинска собственост. Така, господин Пейчев, аз имам 
един въпрос. Рисковете „природни бедствия“ и „земетресение“ включени ли 
са в предложения от Вас списък? В този списък са включени. Така. Добре, 
колега, аз предлагам, списъкът както казах, може да се допълва, няма нужда 
да блокираме в момента застраховането на останалите имоти, както 
предлагате да се изтегли точката, а да го допълним на следващо заседание 
на съвета с…. Ами нека да внесат предложение или да поискаме от 
дирекцията информация и Вие ще го направите предложението. В смисъл, 
няма пречка по закон. Но така, но така блокираме абсолютно всички имоти 
от застраховка по този начин. Ако оттеглим точката реално. Разбира се, че 
може и с извънредна сесия. Да. Така, други мнения и съображения по така 
направеното предложение? Последно – оттегляне на точката? Предложение 
за оттегляне на точката от колегата Христо Атанасов. Като пак казвам, по 
този начин блокираме застраховането на всички имоти. Да, ако стане фал, 
аз ви слушам, вместо 200 имота примерно, ще бъдат 400 имотите, които 
няма да бъдат обезщетени от застраховател.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата?  
Резултати от гласуването… А, първо, някой колега, през системата да 

не е успял?  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 4; против – 2; 

въздържали се – 31; отсъстващи – 14, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласуваме по същество предложението, изчетено от председателя на 

комисията, ведно с предложението за изготвяне на допълнителен списък, 
който да бъде внесен при нас за разглеждане на всички, колега Атанасов, 
жилища …как формулирате? Кои останали имоти – частна общинска 
собственост да бъдат…? 



От залата 
/н.р. / 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, колеги, колеги, говорите за различни неща. Колеги, вие 

говорите за различни неща. Много моля, диалоговият режим да го спрем. 
Госпожо Гърдева. Единият колега говори за чия сметка да са застраховките, 
другият колега казва, че трябва да са задължителни застраховките. И двете 
неща са верни, нали. Въпросът е, че ние трябва с решение да вменим дали 
да се застраховат изобщо тези имоти, а не за чия сметка. Госпожо Гърдева, 
да. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Според мен тя трябва да се разгледа на комисия. Да вземем решение… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, точно така. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
..точно по темата кой ще ги застрахова, защото общината ни не е 

толкова богата имоти, които сме отдали под наем, дето ги застрахова тя.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Режим на гласуване. Законопроектът само да кажа, че не 

предвижда общините трябва да правят застраховките, а да въведат 
изискване за застраховане. Като може наемателят да го прави това нещо, да 
вменим като задължение на наемателя. Да, но трябва да има. Аз…тук 
категорично. Задължително е да има. Да. Господин Пейчев каза, че в 
публичната собственост го има. За частната, да. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1003-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от 
Закона  за общинската собственост и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – 
Заместник- кмет на Община Варна с рег. № ЗК22001416ВН/16.06.2022 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава списък с имоти – частна общинска 
собственост, които определя за задължително застраховане, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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



За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка две. Точка две относно учредяване на право на строеж на 

„Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов трафопост, тип 
БКТП върху поземлен имот с идентификатор 10135.4024.70, находящ се в 
гр. Варна, м. “Боклук тарла“, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Моля за тишина в 

залата. Режим на гласуване. 
 
1004-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от Закона  за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22012768ВН/13.06.2022 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, с които 
са определени следните пазарни стойности на вещни права върху поземлен 
имот с идентификатор 10135.4024.70 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди двадесет и четири.седемдесет): 

- правото на строеж за изграждане на трафопост тип БКТП, със 
застроена площ 15,38 (петнадесет цяло тридесет и осем стотни) кв. м, в 
размер на 760  (седемстотин и шестдесет)  лева, без включен  ДДС; 

- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 
17,68 (седемнадесет цяло шестдесет и осем стотни) кв. м в размер на 1 432 
(хиляда четиристотин тридесет и два) лева, без включен  ДДС, като общата 
пазарна оценка възлиза на 2 192 (две хиляди сто деветдесет и два) лева, без 
включен ДДС. 

1004-2-1. На основание  чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 37, ал. 4, т. 4  от Закона  за 
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 8 от Закона за 
енергетиката, чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2022 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.  
№ РД22012768ВН/13.06.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
учредяване право на строеж на „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 
104518621, за изграждане на нов трафопост тип БКТП със застроена площ 
15,38 (петнадесет цяло тридесет и осем стотни) кв. м и прилежащата 



сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ 17,68 (седемнадесет цяло 
шестдесет и осем стотни) кв. м върху поземлен имот с идентификатор 
10135.4024.70 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 
четири.седемдесет), по кадастрална карта на гр. Варна, целият с площ 100 
(сто) кв. м - частна общинска собственост, предмет на Акт за общинска 
собственост № 10114/08.05.2019 г., при граници на имота: поземлени имоти 
с идентификатори 10135.4024.71,  10135.4024.69, идентичен с УПИ IV - ,,за 
ел. подстанция и трафопост“, обособен съгласно ПУП-ПРЗ на „Зона за 
обществено обслужване“, район „Владислав Варненчик“, м. „Боклук тарла“, 
гр. Варна, по одобрената по-горе пазарна цена. 

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

  
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, който не е успял през системата? 
 
За протокола: Николай Капитанов – „за“, Мартин Байчев – „за“, 

Антоанета Цветкова – „за“, Людмила Колева – „за“, Христо Атанасов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка три е относно  учредяване на право на строеж на 

„Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД 
върху поземлен имот  с идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Сава“ № 2, за изграждане на асансьорна уредба, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. Като беше 
постъпило предложение, същото право да бъде учредено безвъзмездно. Така 
че предлагам първият вариант да бъде в смисъл безвъзмездно. Ако не събере 
достатъчно мнозинство, тогава ще бъде във вариант възмездно. 
Предложението ми е да бъде във вариант безвъзмездно.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  
 
1005-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, чл.41, ал.2 от Закона  
за общинската собственост, във връзка с чл. 38 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22011662ВН-



007ВН/29.07.2022 г. и по предложение на Юлияна Атанасова Боева – 
председател на ПК „Собственост и стопанство“, Общински съвет – Варна 
учредява на „Диагностичен-консултативен център V Варна Света 
Екатерина“ ЕООД, безвъзмездно безсрочно право на строеж за изграждане 
на пристройка-асансьор към основната сграда на лечебното заведение, с РЗП 
47,96 (четиридесет и седем цяло и деветдесет и шест стотни) кв. м. върху 
поземлен имот с идентификатор 10135.51.150 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.петдесет и едно.сто и петдесет), с площ 4 366 (четири хиляди триста 
шестдесет и шест) кв. м, при граници на имота: ПИ 10135.51.508; ПИ 
10135.51.514; ПИ 10135.51.149; ПИ 10135.51.509 и ПИ 10135.51.497, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 9311/29.11.2016 г., 
вписан по надлежния ред в Службата по вписвания, гр. Варна. 

Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за правото на строеж върху 
гореописания недвижим имот в полза на „Диагностичен-консултативен 
център V Варна Света Екатерина“ ЕООД. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, който не е успял през системата да гласува? Не виждам.  
 
За протокола: Стефан Станев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Така. И следваща точка четири относно даване на съгласие за отдаване 

под наем на помещения, находящи се в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД, в полза на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително 
становище. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  
 
1006-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от 
Търговския закон, чл. 5, чл. 6, чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните заведения 
и чл. 17а от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху 
частта на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка 
с предложение от д-р Иван Иванов - Управител на „Диагностично-
консултативен център І „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, ЕИК 



000090026 с рег. № Д22000274ВН-002ВН/23.03.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие на „Диагностично-консултативен център І „Света 
Клементина“ – Варна“ ЕООД да сключи договор за наем със Сдружение 
с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза „Живот без 
алкохол“, ЕИК 176063098, за целите на разкрития „Център за рехабилитация 
и интеграция“, на следните помещения, включени в капитала на 
търговското дружество, находящи се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 40, ІІ 
корпус, ІІ етаж, представляващи: кабинет 1 /едно/, с площ от 30,74 /тридесет 
цяло и седемдесет и четири стотни/  кв.м и помощни части 5,20 /пет цяло и 
двадесет стотни/ кв.м, кабинет 2 /две/ с площ от 16,74 /шестнадесет цяло и 
седемдесет и четири стотни/ кв.м. и помощни части 5,20 /пет цяло и двадесет 
стотни/ кв.м. и лекарски кабинет 206 А, с площ 14,10 /четиринадесет цяло и 
десет стотни/ и  кв.м, ведно със 7,33 /седем цяло и тридесет и три стотни/ 
кв.м идеални части от общите части на сградата като: санитарен възел, 
чакалня и др. Договорът да се сключи за срок от 3 /три/ години, при месечна 
наемна цена, изчислена по реда на чл. 10 от Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 
общинска собственост, като помещенията се ползват за здравни, 
образователни и социални дейности от наемателя. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-
консултативен център І „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД сключването 
на договор за наем, както и извършването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 
 
За протокола: Николай Капитанов – „за“, Людмила Колева – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Пета точка относно одобряване на типови договори за възлагане на 

управлението на общинските търговски дружества, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище, като са 
предложени три вида типови договори.  

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

Ще ги направим. Аз. 
 



Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. В 

представените ни три типови договора и в трите типови договора има две 
страни на договора. Едната страна е Община Варна с представляващ Иван 
Николаев Портних. Смятате ли, че Иван Николаев Портних ще управлява 
вечно Община Варна? Искам да напомня, че Община Варна не е собственост 
на ГЕРБ и на Иван Николаев Портних. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Само да Ви кажа, че към момента от страна на възложителя няма как 

да не се упомене името на кмета.  
 
Николай КОСТАДИНОВ 
Да, ние смятаме, че там трябва да има празно пространство, където да 

се попълва, защото, ако така приемем …така, ако приемем 
проекторешението .. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, моля ви. 
 
Николай КОСТАДИНОВ 
…трябва да изменяме решението на следващия Общински съвет.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Не. Защо? Старите решения, които са били с предните кметове не са 

изменяни. Няма как. Това нещо да стане. 
 
Николай КОСТАДИНОВ 
Така ще бъде прието решението? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така ще бъде прието, защото кметът в момента се казва така. Старите 

решения са били приети с имената на другите кметове. Няма как това да се 
промени. В момента това е изпълняващият тази длъжност.  

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Добре, благодаря. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря и аз. Така. Други мнения и съображения? Не виждам. Аз 

искам да направя едно изменение в договорите за управители. В Раздел V 
Възнаграждение и обществено осигуряване на управителя в чл. 26, ал. 2, тъй 
като там са представени два варианта, ал. 2 да отпадне в смисъла си има 



право да получи веднъж годишно допълнително възнаграждение и от там 
нататък да бъде формулирано по следния начин - управителят има право 
след решение на Общински съвет – Варна на еднократно допълнително 
възнаграждение в зависимост от годишните финансови резултати на 
дружеството, равняващо се до 1.5 % от печалбата преди облагане с 
годишната печалба от отчета за приходите и разходите и вътре са 
допълненията кои са като точки от самия отчет.  

Това е моето предложение. Мнения и съображения? Не виждам. 
Подлагам на гласуване с така направеното изменение от мен. Режим на…а? 
Има ли? Не. Режим на гласуване, колеги.  

 
1007-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 67 и чл. 70 от Правилника 
за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 147, ал. 2 и чл. 219, 
ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на Тодор Балабанов – 
Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС22000669ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява образци на 
договори за възлагане на управлението на едноличните търговски 
дружества с общинско участие, както следва: 

1. Договор за управление на ЕООД, съгласно приложение № 1;  
2. Договор за управление на ЕАД за изпълнителен член на Съвета на 

директорите, съгласно приложение № 2; 
3. Договор за управление на ЕАД за член/независим член на Съвета на 

директорите, съгласно приложение № 3. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам.  
 

  За протокола – Николай Костадинов – „въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 
въздържали се – 13; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, госпожа Боева.  
Следваща точка - ПК „Финанси и бюджет”.  
 

  



III. 
 

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

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за допълнително финансиране за извършване 

на укрепване на ХТС „Рибарско пристанище – Варна“. 
(2) – изменение на Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(3) – изменение на приложение № 2 към Наредбата на Общински 
съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна, в частта на раздел V 
дирекция „Образование и младежки дейности“. 

(4) – вземане на решение за създаване на работна група относно 
дейността на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

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

 (6) – вземане на решение за отпускане на средства на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. 

(7) – допълнение към решение № 975-5(26)/17.05.2022 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(8) – одобряване текста на договор за отпускане на финансови 
средства на Спортно училище „Георги Бенковски“ за заплащане на наем 
на зала по спортна гимнастика. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател ПК „ФБ“ 

 
Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Господин председателстващ, уважаеми колеги. Първа точка е даване 

на съгласие за допълнително финансиране за извършване на укрепване на 
Хидротехническо съоръжение „Рибарско пристанище – Варна“. Това е 
първа точка. Даваме положително становище и съответно проект за 
решение.  

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

Режим на гласуване.   
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1008-3. 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. № РД22016968ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Дава съгласие за допълнително финансиране от 139 240 лева за 
извършване на укрепване на Хидротехническо съоръжение „Рибарско 
пристанище – Варна“. 

2. Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по 
бюджета на Община Варна за 2022 г., както следва: 
           - Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна, 
разпоредител с бюджет ОП „Общински паркинги и синя зона“ в местна 
дейност 837 „Дейности по водния транспорт“  в размер на 139 240 лева по 
§51“Основен ремонт“; 

 - Намаление на средствата по бюджета на Община Варна в местна 
дейност – 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 91 280 лв. по 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги“; 
             - Намаление на средствата по бюджета в местна дейност – 837 
„Дейности по водния транспорт“ на разпоредител с бюджет ОП „Общински 
паркинги и синя зона“ в размер на 47 960 лв. по § 10-30 „Текущ ремонт“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Втора точка…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Включен е. 
 
Станислав ИВАНОВ 
….изменение на Наредба на Общински съвет – Варна за определяне и 

администриране … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Е, включен е. Това, че не работи .. я чукни.. включени са, обаче не 

знам. 
 



Станислав ИВАНОВ 
Изменение на Наредба…а сега работи, на Общински съвет – Варна… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Чакай. От горе нещо става. Момент, момент само. Тук е включен 

микрофона, нещо от горе става. Чува ли се сега? Работи, да.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Втора точка - изменение на Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително 
становище. Колеги, става въпрос за отпадане на таксите за детските градини 
и детските ясли, така че, мисля че е добро. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
 1009-3. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и §5, §6 и §7 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (обнародван в Държавен вестник 
бр.17/01.03.2022 г.) и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22007713ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна приема изменение 
на Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна,  както следва: 

1. В Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли, детски градини“ се 
заличават. 

2. В наименованието на Раздел III думите „детски ясли, детски 
градини“ се заличават. 

3. В Раздел III, чл. 34 ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 34а, чл. 35, чл. 36, чл. 37, 
чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 43 се отменят. 

4. В Раздел III, чл. 46, ал. 1 се изменя както следва: 
„Чл.46 (1) Такса за ползване на общежитие не се заплаща за: 
1. деца на неизвестни родители; 
2. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, 

деца на загинали в изпълнение на служебен дълг; 
3. деца, на които поне един от родителите е с над 70% намалена 

работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК; 
4. деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение 5 към 

чл. 21, т. 7 от Наредба №19 за експертизата на инвалидността при децата до 
16 годишна възраст (обнародван в Държавен вестник брой 84/13.10.2000 
г.)“. 



5. В Раздел III, чл. 47 думите „за детски ясли, детски градини и“ и 
думите „в съответните детски заведения и ясли“ се заличават. 

6. В Приложение 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Варна в текста: „Такси за детски ясли, детски 
градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални 
услуги“ думите „детски ясли, детски градини,“ се заличават. 

7. В Приложение 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Варна чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 34а  се отменят. 

Изменението на Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Варна влиза в сила от 01.04.2022 г. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам. 

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Трета точка - изменение на приложение № 2 към Наредбата на 

Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна, в частта на раздел 
V дирекция „Образование и младежки дейности“. ПК „Финанси и бюджет“ 
дава положително становище. Става въпрос за промяна на таксите на цените 
на обсерваторията „Николай Коперник“. Отпадането на едни такси, които 
са за конкурс и последното е за промяна на таксите за нощувките на 
общинското дружество за… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1010-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ ОС22000031ВН-001ВН/11.04.2022 г., докладни записки от 
второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“ – 
община Варна, Общински съвет – Варна изменя раздел V от Приложение № 
2 към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна, както следва: 

 



V. Дирекция „Образование и младежки дейности“ 
 

           5.1. Цени за посещение в ЦПЛР НАОП „Николай Коперник“ 
- за деца от предучилищна възраст     2,00 лв. 
- за ученици, студенти и пенсионери   3,00 лв. 
- за възрастни        6,00 лв. 
- за ръководители на групи         безплатно за един ръководител на 

група от 20 души 
*Забележка: Посещения на демонстрации в зала Планетариум в ЦПЛР 

НАОП „Н. Коперник“ е безплатно за деца и ученици от училищата и 
детските градини от Община Варна за часове по учебна  програма през 
учебната година и по предварително заявен график. 

 
          5.2. Цени за наблюдения с телескоп 
  - деца, ученици, студенти  и пенсионери   1,00 лв. 
 - Възрастни                                                     2,00 лв. 

 
          5.3. Цени на услуги в общинските учебни заведения 
 - За издаване на служебни бележки, 
 уверения, удостоверения и справки, 
 различни от задължителната училищна 
 документация               0,20 лв./бр. 
 -Едностранно копиране на формат А4   0,08 лв./стр. 
 -двустранно копиране на формат А4   0,15 лв./стр. 
 -разпечатка на принтер черно-бял               0,20 лв./бр. 
 
          5.4.Цени за посещение на продукции и постановки на школите на 

ЦПЛР ОДК  Варна 
 -за вътрешни продукции 5,00 лв. 
 -за постановки пред варненската 
  Общественост 7,00 лв. 
 
          5.5. Цени за нощувки в ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил 

Колони“ за лица извън списъка на настанените в общежитието в 
извънучебно време: 

 - за една нощувка на едно лице  7,00 лв. 
 - за една нощувка на едно лице,  
            участвало в общински и регионални 
            мероприятия  4,00 лв. 
 
 
 
 



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

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, заповядайте.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Четвърта точка -  вземане на решение за създаване на работна група 

относно дейността на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. ПК „Финанси и 
бюджет“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Доктор Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колеги, помня, че преди около ..не, може и предния мандат имаше 

такава подобна група, в която даже, мисля че и аз участвах. Сега нова група 
се прави. Какво ще прави тази група? Те общо взето нещата са ясни. Или 
общината ще финансира от бюджета си туберколозната болница. Явно е за 
тези години стана ясно, че няма министър, който да вземе решение за 
закриването на болницата. Тоест да изпълни едно решение на общинския 
съвет, с което примерно аз не съм съгласен, но така или иначе има такова 
решение от преди не знам колко време. Може би Янко Станев ще каже. 
Той….но 6 години може би са минали от тогава, ако не и повече. Седем 
стават, да. От тогава се смениха министри от всякакви политически сили, но 
не се намери министър, който да вземе такова решение. Предполагам, че и 
няма да се вземе. Не виждам просто тази комисия какво ще прави. Нямам 
нищо на против всякакви комисии да създаваме, но според мен тук казусът 
е ясен. Аз още затова, когато приемахме бюджета на Община Варна ви 
предложих просто да залегне перо в бюджета. Знаем долу горе колко 
годишно са необходими за дофинансиране дейността на туберколозната 
болница. Тогава колегите не го приеха. Добре, да направим комисия. Но пак 
ви казвам безсмислено е. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Гърдева. След това професор Цветкова. 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, аз не мога да се съглася, че ние трябва да заложим 

от бюджета на Община Варна един милион, който всяка година да 
дофинансираме болницата. Просто това не е нормално, защото има толкова 
други нужди, които могат да се покрият с тези средства, че…. Но ние така 
или иначе го правим. Така. Всяка година даваме едни пари и затова смятам, 
че е добра идеята да направим тази работна група, да се срещне с настоящия 
министър. Дай боже, пък може да се случи чудо, той да подпише и даже бих 
си позволила да предложа и състав на групата. В нея да влязат уважаемата 
от мен професор Клисарова, като неин председател, да влезе професор 
Антоанета Цветкова и разбира се доктор Митковски, който години наред се 
занимава с този казус и е много наясно с него. И да се срещнат с настоящия 
министър, дай боже пък доктор Митковски, може той да разпише решение 
по темата. Защото ние не може да продължим от бюджета на общината да 
даваме всяка година по един милион за 12 човека, лежащи – туберколозно 
болни в болницата и всеки път да изпадаме в това състояние.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Цветкова, имате думата. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Уважаеми господа заместник-кметове, господин председател, колеги, 

още в предния мандат, когато бях председател на ПК „Здравеопазване“ съм 
присъствала на такава среща, точно по казуса за болницата по пневмо-
фтизиатрия и с министъра, който беше тогава… не беше временно, 
служебен, имаше обещания и беше в началото на мандата на тогавашното 
правителство, ако въобще организираме такава група, в която и аз съм 
включена и смятам, че наистина, потвърждавам думите и подкрепям доктор 
Митковски… просто, в момента това ходене ще е безсмислено, защото 
имаме служебен министър. Ние от редовен не можахме да получим подпис, 
като краен едноличен собственик, в случая това няма да доведе до нищо. 
Моето предложение е с представител на РЗОК и съответно в отделните 
градове, в които има такива болници, с този проблем, те са няколко… най-
разумното на първо време да се промени дофинансирането на съответната 
клинична пътека и изхранването на пациентите. Никой, убедена съм, че ще 
отидем, ще ни кажат – да, добре, както се случва в продължение на 7 години, 
защото се смениха повече от 8 или 9 министъра на здравеопазването, 
всичките с добрите намерения, на като за начало мисля, че първо нашите 
усилия трябва да бъдат в това – промяна в доплащането. Първо така ще се 
облекчи самото състояние на болницата. Общината като собственик 
съответно на здравното заведение няма да има толкова много финансови 
ангажименти и съответно по-нататък вече, дай Боже да се намери и 



министър, който да вземе такова отговорно решение. Затова смятам, че няма 
смисъл да се прави такава група. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Финансирането, само да кажа, че не се извършва по клинични пътеки 

от Здравно осигурителна каса, а по съвсем друг метод, от бюджет на 
Министерство на здравеопазването, но това като предложение, виждам едно 
противоречие в думите на проф. Цветкова, от една страна може да се говори 
с министъра, за дофинансиране, от друга няма смисъл от групата. Така. 
Други мнения и съображения? Господин Балачев, добре дошъл.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Действително този проблем е много голям и той не стои само за Варна, 

но във Варна е много тежък и вие знаете колко пари се дават ежедневно, 
ежегодно, между другото за дофинансиране на тази болница. Разговарях с 
мои колеги, сега като бях в парламента по отношение на тази, на решаването 
на този проблем и трябва да ви кажа, че има 3 или 4 области в България, 
където общинския съвет е вземал решение и тези търговски дружества 
просто са закрити. Значи е допустимо, ако вие направите такава работна 
група поемам ангажимента да взема тези решения, които са завършили 
очевидно успешно, щом са закрити тези болници и да кажа начина, по който 
би могло и ние да го решим този въпрос, защото наистина изтичат едни 
пари, които могат да бъдат използвани за нещо по-полезно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Други мнения и съображения? Заповядайте, доцент Ганчев, аз 

не Ви видях, че искате думата. 
 
Доцент Христо ГАНЧЕВ 
Господин председател, искам първо към Вас да се обърна. Един 

милион – тази цифра никога не е била през годините. Ние сме направили 
справка, милион не е даван. Второ аз съм един от хората, които настояват, 
писал съм специално писмо на проф. Сербезова - последния министър и 
моето мнение е, че болницата трябва да мине на държавна издръжка. В 
никакъв случай не може да става дума ни за Съвети, защото тук говорим за 
едно сериозно заболяване. Сега, госпожа Гърдева, която е явно специалист 
по въпроса на здравеопазването, каза 12 болни, т.е. малко са. Ами двама да 
са, пак трябва да се лекуват. Няма как да стане. Второто нещо, което искам 
да кажа, ако вие не дадете пари сега, болницата се разпада. Ще напуснат, 
защото там работят герои, хора, които 10 месеца не са получавали заплата – 
нямам предвид себе си, моите са даже 12 заплатите, не получават заплати. 
Имам две жени, например, които нямат съпрузи. На едната е починал, 
другата е разведена с по две деца. Имате ли представа как се издържат тези 



хора? И защо говорим такива работи за една болница, че напразно се давали 
парите. Как се дават напразно? Дават се за здравето на хората от тук и 
генералното решение на въпроса е болницата и добре казахте – болницата 
не е към здравната каса, тя получава субсидии от министерството. В 
комисията обясних, да не повтарям сега, мизерни суми се дават. При една 
нужда от 90 лв. на ден на болен, ние получавахме 38. След една моя среща 
с г-н Ананиев, увеличиха ги и сега вече от един месец са 90 лв., ама от 1 
месец и при това положение абсурд да говорим, че болницата може да се 
издържа. Не можем да я сравняваме с Университета, където има по 15 
специалисти, има пътеки и т.н. Аз съм единствения специалист в болницата. 
В моята. Даже, ако щете, в характеристика като управител не влиза 
преглеждането. Преглеждам болни, всеки ден и те плащат на болницата, но 
това са едни мизерни суми, с които да запълваме някакви дефекти. 
Издръжката на болницата трябва да бъде държавна. В такъв смисъл съм 
съгласен, но днеска, при липсата на Народно събрание, това не може да 
стане. Това не може да стане. Аз съжалявам, че трябва да ви го обяснявам. 
Сега тука господин адвоката обяснява, че той щял да помогне. Министъра е 
този който разрешава и затваря болници, никой друг не може да го направи. 
Другите за които стана дума тука, че били преминали, тук и там, те влизат в 
състава на някоя болница. И тук е редно във Варна да се помисли да 
натиснем Университета и да си влезе в Университета. Аз самия съм 
университетски преподавател. Животът ми мина в този университет. Може 
ли да няма във Варна туберкулоза? Как е възможно това нещо? Къде ще 
ходят тези болни? Варна е голям град и тук моето мнение е, че тази … и 
комисия да направим, хубаво е да участва някой от вас. Вие например, лично 
като председател на тази комисия, но с натиск върху Медицинския 
университет да я приеме, може би с някакво финансово съдействие от тук, 
от Общината, но да я приеме. Пловдив, и завършвам с това, пловдивския 
Общински съвет направи ремонт, те имаха хубава, голяма сграда, може би 
сте видели по телевизията, дадоха я на украинците – на украински бежанци. 
Ремонт, направи го Общинския съвет в Пловдив на инфекциозното 
отделение на болницата, Университетската им болница и край. 
Туберкулозата влезе там. Мястото на туберкулозата е в Университетската 
болница, а не става въпрос за закриване. Мисля, че е просто смешно да 
говорим затова. Варна е и университетски център, ние ще говорим сега за 
закриване и един милион, това са празни приказки, милион никога не сме 
стигали повече от 500 хил. не сте давали. Не са малко. Дума да не става, 
само че милион са два пъти повече от тези. Завършвам с това и казвам нещо 
друго, ако вие сега днес не гласувате сумата и хората няма да си получат 
парите, хората ще напуснат и болницата приключва, но аз тези 12 болни, 
понеже така или иначе отговарям за тях, ще ги доведа тук някой да ги 
преглежда. Имате експерти по здравеопазване, които ще кажат как да се 
лекуват болните.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други мнения и съображения? Заповядайте. 
 
Нина РУСЕВА 
Аз съм пневмо-фтизиатър от 45 години. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да се представите за протокола. 
 
Нина РУСЕВА 
Доктор Нина Русева. Отговарям за болницата по туберкулоза. Та 

искам да кажа, че една трета от работата на пневмо-фтизиатъра е в 
стационара, другите 2/5-ти, продължителната фаза на лечение, работа с… 
мога да ви изредя 10-тина работи, да не ви притеснявам. Но ето например от 
това се интересува, тя е една от трите най-значими социални болести, 
интересува се СЗО от нея, другите са СПИН и ХИВ, дето тук не са такъв 
проблем…. и малария, ей тук както съм работила по програма от 2007 до 
2015 г. вижте какво чудо искаха от нас и трябваше да остане това нещо. 
Понамали се по обем, но се извършва много работа в диспансера. 
Контактни, групи в риск, нали не е само стационара – да ги хванеш, да ги 
занесеш някъде. Просто работата в диспансера… трябва да се обикалят 
болните с …затова ни е дадена кола. Е, къде бензин – нашите дейности са 
безплатни. Това е разликата на нашата болница, тя няма пътеки… каза 
министъра, че сме се занимавали с остри хронични… заместник-министъра, 
не е така. Само с туберкулоза. Тя е безплатна. Аз и с вас съм говорила. 
Печелят се пари, само че не са живи. А пък, ако ви покажа… това е болест 
дето всеки може да се зарази, оставя големи изменения, има две нови форми-
MDR, с която се лекува две години активно в Габрово XDR – за мен -лягай 
и мри… към нищо не са чувствителни и затова се обръща внимание,  а тука 
в националната програма 2021-2025 г., която я нося и е доста обемна, пише 
за превенция на туберкулоза и при друга инфекция както е с това, в момента 
започва пак вирусната атака. Та това искам да кажа, а пък вие си пращайте 
мисари, влъхви без подаръци при министъра, нямам нищо против, обаче 
хората без пари няма да стоят. Не сме герои, както вика доц. Ганчев, ами сме 
идиоти. Това исках да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проф. Цветкова, имате думата. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Исках да уточня, не че единия път съм „за“ да говорим или „против“. 

Към настоящия момент със служебния министър е безсмислено да говорим. 
Нека да я има работната група, да си изготвим аргументирано становище и 



когато има постоянно назначен нов министър тогава да отидем, защото в 
момента мисля, че няма да има очаквания резултат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Служебният министър също има своите правомощия. Това нещо го 

обсъждахме на комисия по „Финанси и бюджет“, надълго и на широко, така 
че няма пречка той да съдейства … решението не е само осигуряване на 
допълнителни финансови средства. Има и други видове решения, които 
биха могли да се вземат, като преструктуриране и т.н., които са в 
правомощията на министъра, бил той и служебен. Така. Други мнения и 
съображения? Заповядайте да се представите за протокола. 

 
Доктор ПЕТРОВ 
За протокола доктор Петров – началник на стационарно отделение 

към белодробната болница. Сега, първо, май месец в резултат на наше писмо 
има до господин Балабанов, писмо където какво се казваше…. Ще зачета – 
„… лечебното заведение е търговско дружество, чийто едноличен 
собственик на капитала е Община Варна, считам за необходимо да бъдат 
предприети спешни действия от Ваша страна, съобразно визията на 
Общинския съвет, а именно Варна – за бъдещото развитие на болницата“. 
Значи, още май месец тук е получено писмо от заместник-министъра за 
предприемане на спешни действия. Сега сме август. По отношение на 
всички тези визии за развитие на белодробната болница трябва да се знае, 
това, което доктор Русева каза, че това е наблюдавано  от СЗО заболяване и 
в плана за развитие и възстановяване на България е залегнала една точка, 
която изисква развиване на нова национална стратегия за борба с тези три 
заболявания, която трябва да бъде изготвена, независимо кой е служебния 
министър, независимо коя партия ще бъде, за да получи България пари – 
тези 1,3 мрд. евро. Така, че какво тука, как ще мисли, как ще се прави, 
фактически ще зависи и от националната стратегия, която трябва да бъде 
изготвена до края на годината. Въпросът е следния какво ще правим ние до 
края на годината? Какво ще правим? Това, което чувам от вас тук е за екипи 
и т. н. от 2015 г. го чувам и всяка зима, когато стане въпрос за 
дофинансиране, нали… се издига този аргумент и 7 години нищо не се 
случва. Ние, колектива, хората, които работят, не ви вярваме. Не ви вярваме, 
че ще се задействате бързо и резултатно. Ето, писмото е от май месец, сега 
сме август месец. Какво е станало? Нищо не е станало. Хората напускат, 
сестринският персонал от диагностичното звено е напуснал вече. Манту не 
се прави. Единственото място в града, където всяка седмица, кой когато 
дойде в определените дни се правеше манту. Тази процедура вече не се 
прави. На ръба на оцеляване като физическо присъствие говоря, е колектива 
на стационара. Ние чакаме вашите резултати от тези сесии и ще решим дали 
да напуснем. Един човек да напусне в момента от колектива в стационара, 



стационара ще бъде във физическа невъзможност да си изпълнява 
задълженията и ще трябва да ги пуснем при вас да дойдат болните. Друго 
нещо… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, благодаря. Няма нужда от… благодаря Ви. По същество. По 

същество. Така. Разбрахме мнението Ви. Ще кажа няколко неща. Заместник-
министър не е компетентен да дава указания на колективен орган от 
местното самоуправление как да процедира. Второ нещо по отношение на 
това, че нищо не е направил Съвета или Общината в годините, няма как да 
се съглася с Вас, тъй като ежегодно ние сме подпомагали въпреки, че по 
закон нямаме такъв ангажимент да го правим. Финансово, всяка година, аз 
от когато съм общински съветник – от 2011 г., това нещо се е случвало, 
ежегодно, въпреки, подчертавам отново, че нямаме законово задължение да 
го правим. Законовото задължение в случая е единствено и само вменено на 
държавата. Тук не говорим нито партийно, говоря институционално в 
момента. И институцията Общински съвет – Варна е подпомагала болницата 
в продължение на поне 10 години. Не приемам в този ред на мисли, че тук 
който и да е от нас не е помагал и че трябва да отговаряме на заповедния тон 
на един заместник-министър, който няма компетенции – подчертавам да ни 
нарежда, какво да правим. Така. Доктор Митковски. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Тук нещата в няколко линии се развиха. От една страна е виждането 

за развитие на болницата и изобщо за съществуването. Това, което каза и 
доц. Ганчев, което казаха и други колеги, начина на финансиране и 
съществуване на болницата. Сега, дали ще бъде към университета, това 
може да стане само по желание на университета. Ние няма как… не ние, 
който и да е няма как да задължи да вмени на университета да стане 
университетска болница, засега мисля, че такова искане…моля? Ами и да 
ги натиснем, не знам колко ще подадат, така да се каже. При желание от 
Университета, разбира се, ние сме предоставили на Университета други 
лечебни заведения, които те са искали да вземат, но това е едното. От друга 
страна обаче стоят това, което казват и колегите от болницата, моментното 
състояние. Една такава комисия, пък каквото и да е било, няма да доведе до 
покриване на задълженията на болницата към колектива и към Енерго и така 
нататък, така че има конкретно искане за отпускане на средства. Със 
създаването на комисия това искане по никакъв начин не го подпомагаме и 
не го решаваме. Така, че двете неща нямат нищо общо едно с друго. Аз ви 
предлагам, да, да отпуснем средствата, за да може тази болница да 
съществува, както сме го правили и сте абсолютно прав, че всяка година и 
от преди да сте Вие даже общински съветник, се отпускат средства на тази 
болница, защото просто болницата по този начин с това финансиране, сега 



чувам, че горе-долу се е изравнило разходите по издръжката на един болен 
с това, което се отпуска от държавата, но така или иначе има натрупани 
задължения. Аз всеки, всички колеги получаваме тези писма от Енерго, 
където пишат до Общинския съвет и други институции, какви са 
задълженията само към тях. Да, това е важно. Мен повече ме интересува 
какви са задълженията към колегите от болницата, защото всички са на 
всичкото отгоре и възрастни колеги. Е, доц. Ганчев ми е бил преподавател 
навремето. Така, че двете неща нямат нищо общо. От едната страна според 
мен трябва да им отпуснем средства, за да може болницата да преживее, 
дето се вика, от там нататък, защото да търсим начини, защото бъдете 
сигурни и вие сте се срещали и кметове и всички от нас са се срещали и с 
министри и с т.н., тази гореща топка никой не иска да я топа. Хубаво, че са 
им увеличили средствата за издръжка на болен, но те пък се увеличиха и 
цените, така че не знам колко тези увеличени средства ще покрият вече 
актуалната издръжка на болен, защото храната например стана доста по-
скъпа, токът стана по-скъп и т.н. така, че  моето становище е да отпуснем 
средствата, които те искат в момента, за да могат да покрият част, мисля, че 
това са част от разходите, които са, а пък да правим комисии и каквото и да 
е. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги? Госпожо 

Гърдева, искахте думата? Разбрах. А, Вие процедура сте пуснали. 
Извинявам се. Не видях. Аз не разбрах. Чух становището на доктор 
Митковски. Правите ли предложение? 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Давам думата за мнения и съображения по предложението на 

доктор Митковски.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
.. то е минало и комисията е дала становище. Напротив, минало е – да. 

Като е дала становище единствено да се създаде група. Разгледано е на 
комисията. Господин Атанасов, искахте думата. След това господин 
Станев? Не разбрах…. Заповядайте. 

 
 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин 

Митковски, трябва да го формулирате просто, защото това, което е 
предложено като точка е съвсем различно от това, което Вие казахте и само 
едно нещо ще Ви помоля – първо от къде ще дойдат средствата и второ да 
ми кажете правното основание за финансирането на заплатите. Това искам 
да ми кажете. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това беше коментирано, колеги на комисията по финанси надълго и 

на широко по отношение на законови възможности и т.н., че се нарушава 
Закона за лечебните заведения, че средствата не са заложени в бюджета и 
няма източник, тези всичките неща ги коментирахме. Доктор Митковски, 
заповядайте пак, имате думата. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Всеки път когато стане дума за отпускане на средства за болницата… 

наистина, това е единственото лечебно заведение, на което Общината 
отпуска за издръжка. Не говоря за закупуване на апаратури, за ремонти. 
Говорим за издръжка. Прав е колегата за правни основания, за всичко… 
въпросът е, че това е ситуацията. Аз наистина така …, че трябва да кажа 
каква е сумата. Не я знам. Те са предложили, кажете че нямам очила в 
момента? Колко? 800 хил. Да, това е конкретната сума. Добре, 900 хиляди. 
Добре, кажете какво ще реши, ако създадем групи. Болницата това ще 
помогне ли по някакъв начин  на финансирането на болницата – не. Групата 
ще се срещне с кого ли не. Ок, ще се срещнем. Не бягам от тази отговорност, 
колегите също, но това няма да плати задълженията нито към Енергото, 
нито към персонала, нито към храненето, нито към каквото и да е било. Да, 
не съм юрист, не знам правните основания. Има юристи, ще кажат правните 
основания. Също има финансисти, които ще кажат от къде ще се вземат – 
откъдето ги вземаме винаги, от бюджета на Общината.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Доктор Станев, след това колегата Атанасов. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, всичко е ясно и няма нищо общо с това, с което се 

говори. В залата… да ме прости и Иво и колегите… няма нищо общо това, 
което всъщност се случва с това, което говорим ние. Истинската 
концептуалност, която витае във въздуха е тази болница да се самозакрие. 
Няма защо да бягаме от истината. С наша помощ, без наша помощ, с 
процедури, както за едни земи за гробищата на Тополи – 6 пъти едни и същи 
решения вземахме и накрая се върнахме на първото, така че аз съм бил 



студент на господин Ганчев. Ще ти казвам вече господин – не доктор, не 
професор, защото вече ме е срам и винаги съм гласувал, в повечето случаи 
против, против, против и накрая дадохме пари, т.е. правни основание и 
морални основания за това да даваме пари има, но аз всъщност смятам, че 
липсва в нас едно мъжество да го направим така както трябва. От една 
страна декларативно да закрием болницата-решение „а“ и второ решение 
„б“ да включим в бюджета болницата. Тези юридически хватки… което от 
двете изберем, но няма да стане. И с преговори, в които нали … аз съм 32-
34 години в тази зала, с преговори, в които нямаш подкрепата, 
обществената… вижте, ако дойдат тук феновете на „Спартак“ май ще 
гледате по друг начин. Млъквам. Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, колега Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, имам конкретно 

предложение с конкретна цифра от където можем да вземем едни 300 000 
лв. и те са… предния път гласувахме едни 300 000 лв. за един спортен клуб, 
просто 300 000 лв. да ги пренасочим специално към тубдиспансера. За това 
се сещам, което може да бъде направено, веднага. Има ги парите, гласували 
сме ги, просто да ги пренасочим. Ако сте съгласни, това е част от сумата, 
разбира се, не цялата, но ето предложението ми тези пари да отидат за 
погасяване на част от задълженията на тубдиспансера. Конкретно 
предложение правя. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Тука само корекция сумата, доколкото си спомням, ако мислим 

еднакво, беше 200 000 лв. и второ и там не беше посочен източника. Доктор 
Митковски, за източника на финансиране ли?  

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Много сме смели, когато ги няма представителите на клубовете тук, 

но както и да е. От цветарите да вземем. Има едни 5 млн. за озеленяване и 
цветенца – от тях да ги вземем. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да. Разбрах. Добре. Така колеги, първо предложението на 

доктор Митковски, след това, ако бъде възприето ще гледаме 
предложението на колегата Атанасов, след което вече по-различното 
предложение, което господин Иванов изчете. По предложението на… 
господин Златев? По предложението на доктор Митковски режим на 
гласуване. Ами това, което чухте всички колеги. Аз мисля, че всички 



чуваме. Предложение за осигуряване на не знам колко хиляди лева – 800 000 
лв. един път, 900 000 … както го чухте… и аз така – 900 000 лв. Да, 900 000 
лв. Господин Почеканов.  

 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Господин председател, уважаеми колеги, подкрепям от части доктор 

Митковски. 900 000 лв. е сериозна сума, естествено, за бюджета на Община 
Варна. Правя ново предложение да гласуваме точно сумата, която е за 
заплатите на дружеството, на болницата. Не знам точно каква е сумата на 
финанси и бюджет беше цитирана, точно тази сума да бъде изплатена на 
персонала, за да можем да запазим хората и да работи болницата до тогава 
докогато се вземе кардинално решение, защото закриването на болница, 
извинявайте ама според мен това е абсурдно. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, мисля че изчерпахме възможностите. Ама колеги, много ви 

моля, не така в диалогов режим. Съгласен съм. Правя предложение. Стана 
наистина пазар. Заповядате на микрофон. После трябва това нещо в 
протокол да бъде нанесено коректно. Реплика ще дам възможност винаги 
има право на реплика всеки колега. После и на дуплика. Да, заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Оттеглям своето предложение и подкрепям предложението на 

господин Почеканов да отпуснем средствата за заплати и храна, 
задълженията за заплати и храна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, предложението на господин Почеканов и на доктор Митковски. 

Режим на гласуване. Средства за заплати. Това беше предложението. Пак 
казвам, не е сериозно по този начин да се гласуват финансови средства. 
Доктор Митковски, да бяхте дошли на комисията. И да не сте член имате 
право да присъствате, ако сте толкова много заинтересован по проблема.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 2; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 16, предложението не се приема.* 
 
Така, господин Попов, искахте думата. Сега ще дам възможност за 

реплика. Извинявам се. Господин Попов, заповядайте. 
 
Стоян ПОПОВ 
Уважаеми колеги, значи отрицателен вот, тъй като казаха, че са им 

блокирани сметките от Енергото, аз доколкото знам… значи, господин 



доцента каза, че сметките на болницата са блокирани от Енерго-Про, което 
означава, че дори и да се преведат сумите само за заплатите те ще стоят 
блокирани. Другото, което е, че когато има заведени дела за задължения 
първо държавата си взема парите, а тук в случая дължимите суми към 
осигурителен и данъчни са по-големи отколкото са сумите за заплати, т.е. 
ще отидат първо за погасяване на тези задължения, ако Енерго-Про 
наистина са им блокирали сметките. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Така, предложението за създаване на работна група в 

режим на гласуване. Състава бе предложен от колегата Марица Гърдева. 
Трима – проф. Клисарова, проф. Цветкова и доктор Митковски.  

 
1011-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 29, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна създава работна група със срок на действие до три месеца в състав от 
трима общински съветници, както следва:  

1. Анелия Димитрова Клисарова; 
2. Антоанета Здравкова Цветкова; 
3. Ивайло Христов Митковски, с цел проучване на възможностите за 

продължаване на дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, 
финансовото състояние и възможностите за финансиране на дружеството, 
както и други проблеми, свързани с дейността на лечебното заведение.  

Общински съвет – Варна упълномощава работната група да провежда 
срещи и да води преговори с министерства, общини и други ведомства, 
учреждения и институции. 

Възлага на работната група да представи пред Общински съвет – 
Варна доклад за свършената работа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към следващата точка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Пета точка от реда на ПК „Финанси и 

бюджет“, относно вземане на решение за отпускане на финансови средства 
за нуждите на  търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.  ПК „Финанси 



и бюджет“ дава положително становище. Сумата е 2 000 лева и е за одита и 
такси.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения по тази точка? Не виждам. 
Режим на гласуване.  
 
1012-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка 
от Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ 
ЕАД с рег. № ОС22000182ВН/25.02.2022 г., Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на 
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за 
заплащане на разходи представляващи хонорар на счетоводител за 
извършване на годишно счетоводно приключване на отчетната 2021 г. и на 
избран и утвърден от Общински съвет – Варна независим одитор за заверка 
на Годишен финансов отчет за 2021 г., за такси по вписвания, банкови такси, 
електронен подпис, такси към държавни и общински институции (ДНСК, 
РДНСК). 
      Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Д-р Митковски, д-р Митковски? Нямах честта да кажа репликата към 

Вас, но ще си позволя сега докато тече гласуването да кажа.  
Да, добронамерено е и аз ще Ви кажа също. Значи аз притеснения от 

никого и никога съм нямал и затова бях на трибуната. Нямах притеснения 
от никого, просто имаше деца, които бях помолен да не взимам реплики, за 
да не стане нещо, което може би щеше да допринесе за някакъв по-голям 
скандал. Затова не съм взел отношение тогава, защото бях помолен затова. 
Нямам страх от това, което имате сигурно предвид. Така. Затова исках да Ви 
репликирам, а другото, което исках да Ви допълня е, че в крайна сметка 
Вашето предложение накрая се обединяваше в бюджета, а Вие се 
въздържахте. Само това исках да го кажа, като уточнение. Благодаря Ви. 
Пак е добронамерено, просто, да. Колеги, някой през системата да не е 
успял? 
 

За протокола: Рюян Ризов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
 
 



Станислав ИВАНОВ 
Шеста точка относно вземане на решение за отпускане на средства на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. ПК 
„Финанси и бюджет“ дава положително становище. Колеги, тука само в тази 
точка искам да уточня, че понеже имаше две суми, сумата се уточни, както 
беше по предложение с положително становище от „Здравеопазването“ и е 
10 078 лева. Т. е. точно е описана, няма колизия по предложението. 

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

Режим на гласуване.  

1013-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от доц. 
Емилия Георгиева – заместник директор на Медицински колеж – Варна с 
рег. № ОС22000492ВН/21.06.2022 г.,  Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10 078 лв. 
(десет хиляди седемдесет и осем лева) на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за покриване на част от разходите 
свързани със социалната програма за провеждане на Х-та научна сесия с 
международно участие „80 години Медицински колеж – Варна“.   

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2022г. 
с компенсирана промяна в дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването” по 43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ за сметка на §10 „Издръжка“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам.  

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

Станислав ИВАНОВ 
Към седма точка колеги, относно допълване към решение № 975-5–

(26)/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна. ПК „Финанси и бюджет“ дава 
положително становище. Тука искам само да поясня, колегите не бяха 
съгласни със съответното решение, преработи се и в момента са посочени 
точните суми, които да бъдат, които да бъдат определени за възнаграждение 
на специалистите, външните специалисти, които са участвали в комисията. 
Така, че е прецизирано решението с конкретни суми. Това исках да уточня.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения? Само едно уточнение да, какво? Не разбрах 

г-н Златев? Момент, само момент. А, прекратете режима на гласуване, ще 



го прегласуваме. Моля? Не е пуснат ли? Аз помислих, че са го пуснали. 
Само едно уточнение да се направи. Заповядайте г-н Иванов. 

Станислав ИВАНОВ 
Благодаря г-н Председател. Значи, колеги променяме тази сума, която 

беше 45, става 60 лева, с включени осигуровки за, и… 

Христо АТАНАСОВ 
Т.е. старата сума беше „без“, просто включваме ги „със“ общата сума, 

като крайна сума, цялата.  

Станислав ИВАНОВ 
Става 60, с включени осигуровки. 

Христо АТАНАСОВ 
С включени осигуровки. Това е само уточнението, така да го 

гласуваме, да не е 45 „без“. Колеги, мнения и съображения? Не виждам. 
Режим на гласуване, с така направеното уточнение. 

1014-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Мария 
Тодорова – общински съветник с рег. № ОС22000653ВН/01.08.2022 г., 
Общински съвет – Варна допълва  свое решение  № 975-5(26)/17.05.2022 г., 
като определя размер на възнагражденията на външните експерти включени 
в Оценителната комисия: 
         - по 60 лв. за всеки оценен проект, с включени осигуровки; 
         - 60 лв. за мониторинг за всеки проект, с включени осигуровки.  
          Средствата да бъдат осигурени от приложение № 24 програма 
„Международни и местни културни прояви“, IV. Общински фонд „Култура“ 
за медийни проекти от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Някой да не е успял през системата? Така. 

За протокола: Рюян Ризов – „за“. 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 0; 
въздържали се – 12; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. А, г-н Иванов, за Спортното училище? Г-н Иванов, г-н 

Иванов, още една точка имате за Спортното училище. За Бенковски. 
Одобряването на проектодоговор за отпускането на… Същото, да. 

 
 



Станислав ИВАНОВ 
Извинявам се много. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Няма нищо.   
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря за корекцията. Осма точка, относно одобряване текста на 

договор за отпускане на финансови средства на Спортно училище „Георги 
Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за две години за зала по спортна 
гимнастика. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. Да 
уточним тук, не става въпрос за отпускане на средства, а за одобряване на 
текст. Средствата са предвидени в бюджета, това е.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, средствата са предвидени, преди това са гласувани и одобрени. 

Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1015-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна одобрява текст на договор за отпускане на финансови средства на 
Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за 
две години за зала за спортна гимнастика, собственост на „Спортен 
комплекс Варна“ АД, съгласно приложение към настоящото решение.  

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря г-н Иванов. Г-н Сивов, заповядайте. 

  



IV. 

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

„Транспорт” относно: 
(1) – изменение и допълнение в транспортната схема на Община 

Варна. 
Докл.: Венцислав Сивов – Председател на ПК „Транспорт” 

 
Венцислав СИВОВ 
Уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми колеги, относно 

изменение и допълнение в транспортната схема на Община Варна. ПК 
„Транспорт” дава положително становище. Ще изчета проекта за решение 
по точка едно. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, само ще Ви помоля за тишина. 

 
Венцислав СИВОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 
2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във 
връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 
в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова автобусна 
спирка с наименование „Под моста“. Същата се позиционира между 
съществуващи спирки „КЗ“ и „Джанавара“ /посока кв. “Аспарухово“/ и се 
обслужва еднопосочно. 

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусни линии с номера № 12, 17, 17а, 36, 37, 46, 55 и 60 и тролейбусна 
линия № 88 в посока кв. “Аспарухово“ в град Варна. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Мнения и съображения колеги? Не виждам. Режим на 

гласуване. Само да Ви помоля – „относно“, няма нужда да ги четете, просто 
„относно“ само. Може и анблок, ако искате.  

 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1016-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във 
връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 
в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова автобусна 
спирка с наименование „Под моста“. Същата се позиционира между 
съществуващи спирки „КЗ“ и „Джанавара“ /посока кв. “Аспарухово“/ и се 
обслужва еднопосочно. 

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусни линии с номера № 12, 17, 17а, 36, 37, 46, 55 и 60 и тролейбусна 
линия № 86 и № 88 в посока кв. “Аспарухово“ в град Варна. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой през системата да не е успял да гласува? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Сивов.  
 
Венцислав СИВОВ 
На същото основание Общински съвет – Варна одобрява промяната в 

Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова автобусна 
спирка с наименование „Девня“ (района на търговски комплекс „Кауфланд 
Варна – Одесос“), която се обслужва двупосочно.  

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусна линия номер № 23 с направление: ЖП гара – Варна – с. Каменар. 
Гласували: „за“ – 3, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Мнения и съображения колеги? Не виждам. Режим на гласуване.  
 
1017-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във 
връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. 



№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 
в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова автобусна 
спирка с наименование „Девня“ (района на търговски комплекс „Кауфланд 
Варна – Одесос“), която се обслужва двупосочно.  

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусна линия номер № 23 с направление: ЖП гара – Варна – с. Каменар. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой през системата да не е успял? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

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

Христо АТАНАСОВ 
Г-н Сивов.  
 
Венцислав СИВОВ 
Точка три. На същото основание Общински съвет – Варна одобрява 

промяна в Транспортната схема на Община Варна, като утвърждава нова 
автобусна спирка с наименование „Гробищен парк Север-2“, която ще се 
обслужва двупосочно.  

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусна линия номер № 29 с направление: ЖП гара – Варна – м-ст 
“Аладжа манастир“. Реализацията на спирката да се осъществи на 
последващ етап, на база одобрен инвестиционен проект, указващ точното 
местоположение и безопасност за обслужване. Финансовите средства за 
изпълнение на обекта да бъдат заложени в бюджета на Община Варна. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  
 
1018-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от 
Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 
с автобуси и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – 
Варна одобрява промяна в Транспортната схема на община Варна, като 
утвърждава нова автобусна спирка с наименование „Гробищен парк 
Север-2“, която ще се обслужва двупосочно.  

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусна линия номер № 29 с направление: ЖП гара – Варна – м-ст 
“Аладжа манастир“. Реализацията на спирката да се осъществи на 



последващ етап, на база одобрен инвестиционен проект, указващ точното 
местоположение и безопасност за обслужване. Финансовите средства за 
изпълнение на обекта да бъдат заложени в бюджета на община Варна. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува?  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

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

Христо АТАНАСОВ 
Г-н Сивов.  
 
Венцислав СИВОВ 
На същото основание Общински съвет – Варна одобрява промяна в 

Транспортната схема на Община Варна, като утвърждава нова основна 
градска автобусна линия под № 30 (тридесет), предназначена да обслужва 
гражданите до СО „Телевизионна кула“ и СО „Добрева чешма“, които 
съгласно действащия ОУП (Общ устройствен план) на Община Варна са в 
състава на град Варна.  
Във връзка с новата автобусна линия се създават 3 (три) нови спирки, 
Спирка „Лотос“, Спирка „Телевизионна кула“ и Спирка „Добрева чешма“. 
Общински съвет – Варна утвърждава проект за маршрутно разписание на 
новопроектираната основна градска автобусна линия № 30, както следва: 
започва от Обръщача „Бриз“, последната спирка е „Добрева чешма“, около 
13 км. е дължината двупосочно по линията, разписанието е на три курса в 
делнични и празнични дни. С оглед осигуряване на прикачване на автобус 
№ 30, спирка „Лотос“ се включва в маршрута на автобусни линии с № 31 и 
№ 29. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Мнения и съображения колеги? Г-н Иванов, заповядайте. 

Г-н Златев след това, Мартин Златев. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н Председател, уважаеми колеги, аз имам едно уточняващо питане, 

дали до сесия бяхте поели ангажимент за спирка „Големия завой“ да 
проучите по-скоро дали има възможност двупосочно да се обслужва точно 
по тази нова линия, която безспорно ще бъде придобивка за всички наши 
съграждани, но просто исках да уточним и ние да сме наясно дали влиза тази 
спирка „Големия завой“. 

 
 



Венцислав СИВОВ 
Ами мисля, че директора на „Градски транспорт“ е тук. Той направи 

обследване, г-н Пейчев също би трябвало да знае, мисля, че ходеше с г-н 
Златев заедно. Не знам на кого може да дадем думата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Само момент. Така. Така. Сега. Момент. 
 
Венцислав СИВОВ 
Само секунда.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи, директора на „Градски транспорт“, Вие ли ще вземете 

отношение? Да, заповядайте. 
 
Николай АНТОНОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, няколко пъти 

ги правихме тези проучвания, вчера беше за последно. Има възможност и в 
посока Кичево и в посока Варна да спират. Има уширение и възможност. 
Посока Кичево няма на отбивката спирков знак, вероятно трябва да се 
постави и няма заслон. В обратна посока има заслон, който не е в добро 
състояние, но реално тези спирки се ползват в момента от превозвача на 
„Ченсфийлд“. Има възможност, могат да се ползват.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Г-н Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н Председател, ще се изкажа по тази точка, но първо искам да 

направя едно предложение, тъй като има пропуск в първа точка. В 
решението, което гласувахме на първа точка е пропуснат един тролейбус с 
№ 86, който спира също на същата спирка. Само № 88 е отразен, така че най-
вероятно, за да не се прегласува тази точка ще трябва да направя 
предложение да се включи и автобус № 86, тролейбус № 86, за да бъдем 
абсолютно коректни към всички автобуси.  

 
Венцислав СИВОВ 
Който го има в транспортната схема, а го няма в разписанието? Така 

ли да го разбирам? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Това в момента го няма в точката № 86 не е включен за спиране на 

тази спирка.  



Венцислав СИВОВ 
А го има под моста..  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
А го има в транспортната схема. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само момент не влизайте в диалогов режим. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
86. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Предложението Ви … 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Предложението ми е да се включи в точка първа, да се включи … 
 
Христо АТАНАСОВ 
№ 88, № 86. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само да разбера дали е така. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Това е пропуснато. № 88 е по същата линия. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Директора на „Градски транспорт“, пропуска?  
 
Николай АНТОНОВ 
Целесъобразно е да се добави. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да се добави?  
 
Николай АНТОНОВ 
Да. 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Добре, благодаря. Т.е., кажете ги. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Така. Тъй като няма предложение за тази спирка, вчера с директора на 

„Градски транспорт“ отидохме и видяхме мястото. Единно е мнението, че 
там може да има, има спирка и в момента може да се ползва, като спирка, 
има доста голяма зона на живущи, така че с необходимото оборудване към 
спирките на заслон, необходимите знаци, може да се използва и за това. Тъй 
като не е направено предложението, правя предложение в т. 4.4. да бъде 
включена, като спирка след спирка „Лотос“, да бъде включена спирка 
„Големия завой“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Има „Лотос 1“, „Лотос 2“. Къде? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Значи, Вие само попитахте дали сме ходили. Тъй като няма такова 

предложение за тази спирка, обследвахме я и видяхме, че може да се ползва 
тази спирка от новия автобус № 30 и затова трябва да се добави, защото тя 
не е добавена в решението тази спирка.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Т.е. след „Лотос 1“…. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
След „Лотос 1“….. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да…. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
„Лотос“….. 
 
Христо АТАНАСОВ 
…. Две… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Трябва да се добави „Големия завой“, като ще станат четири точките, 

втората точка да стане спирка ….. 
 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Трета искате да кажете. Общия брой ще стане четири, въпроса е, че 

Вие говорите да стане точка…., в т .1, да стане последваща, така ли? След 
„Лотос 1“ и „Лотос 2“, така ли? 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Вижте как сте ги определили, едно, две, три… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Гледал съм го.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
„Лотос“, второ да бъде „Големия завой“, трето да стане „Телевизионна 

кула“, четвърто да стане „Добрева чешма“. Това е последователността.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Разбрах. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да, благодаря.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Така. Да, заповядайте г-н Сивов. 
 
Венцислав СИВОВ 
Мен ме притеснява основно нали, дали спирката, дали точно те са, 

точно на завоя се получава, нали така г-н Златев? Притеснява ме 
пешеходната пътека. ….. 

 
От залата. 
/н.р./ 
 
Венцислав СИВОВ 
Те са го обследвали, но има обследване в комисията по Транспортни 

схеми, където са, така доста по-широко обследване има, отколкото от г-н 
Златев и г-н Антонов. Притеснява ме пешеходната пътека, пресичането на 
завоя точно.   

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев. 
 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Не говорим за компетентности, говорим, в момента че там има 

съществуваща спирка, която се е ползвала от „Ченсфийлд“.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Т.е. съществуваща. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Съществуваща и се използва. В момента не сме я заложили, има 

уширение, които са стандартно изискване, за да може да има спирка. 
Пешеходна пътека на този път, там специално няма как да стане, той е на 
30-40 метра от завоя, едната която е отсрещната страна и на 200-250 метра 
от долния завой, така че има необходимата видимост. А специално тази, 
която е от Добрева чешма към Варна. Тя си има доста голям джоб и се ползва 
реално, погледнато тази спирка от преди това. Благодаря. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Само искам да чуя и становището на директора на „Градски 

транспорт“, на така направеното уточнения за спирката. Защото казват, че е 
обследвано. С Вас това нещо коментирано ли е? 

 
Николай АНТОНОВ 
Да, коментирано е. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Смятате, че има техническа възможност за това нещо? 
 
Николай АНТОНОВ 
Има техническа възможност, просто от гледна точка само на 

безопасността, трябва да се вземе под внимание евентуална пешеходна 
пътека. Но там в дясно има едно заведение, което е в посока Варна и там 
постоянно завиват и от ляво и от дясно, за да влизат в това заведение. Така, 
че мисля, че не е проблем да се регулира по някакъв начин там движението. 
При положение, че до сега се е ползвала. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев…. 
 
Николай АНТОНОВ 
При положение, че до сега се е ползвала … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Т.е. ползвала се е до сега? 



Николай АНТОНОВ 
Да. Ползвала се е и там наистина живеят доста хора, които са в южната 

част на този квартал.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря. Г-н Златев единственото притеснение е по отношение 

на сигурността на хората, които ще пресичат.  Казахте, че сте обследвали 
възможността за тази спирка и, че тя съществува, но тука има друг аспект в 
момента разглеждаме. Не за самата спирка, може или не може, а за това, че 
там трябва да се изгради допълнително съоръжение. Да, г-н Пейчев. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми дами и господа общински 

съветници, понеже наистина тук така има конфликтни елементи дали се 
ползва или не и за да бъде достатъчно компетентно решението, аз Ви 
призовавам да я отложим, нека да мине тогава тази, предложението за тази 
спирка през комисия за безопасност на движението, защото те са единствено 
компетентните, които могат да вземат най-правилно решение, относно тази 
спирка. Дали трябва да се постави там пешеходна пътека, удачно ли е не е 
ли удачно, те са компетентните, които могат да вземат най така трайно 
решение по този въпрос.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря Ви г-н Пейчев. Г-н Златев, мисля че има резон в това, за 

да не стане така, че да има инцидент, който после… Не е минало на тази 
комисия това предложение, не говорим за спирката и възможността, 
говорим за сигурността. От тази гледна точка.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Съгласен съм с мнението на г-н Пейчев, да ще го оттегля естествено, 

като включително мога да Ви взема за учител. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Ще оттегля това предложение… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да бъде внесено… 
 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Да, идеята ми беше да се препрати до Комисията по транспортни 

схеми и за безопасност на движението, но тъй като там събиранията от опит 
знаем, че в момента се внасят предложение в Общински съвет от 2021, от 
юни месец 2021 г., преди три месеца, преди 20 дена имаше комисия, 
еднократно се събра за цялата година 2022, това отива доста във времето и 
затова беше това предложение. Така, че молбата ми е към г-н Пейчев да се 
свиква тази комисия в по-скорошен порядък, за да може да се вземе 
отношение за автобус, който е използвал тази спирка и в един момент няма 
да спира там и ще има едно напрежение към, Вие защо не спирате на тази 
спирка. Към шофьора, разбирате ли? „Ченсфийлд“ е спирал преди два 
месеца, преди месец е спирал там, а в момента ние няма да спираме, така че 
това ще е конфликта. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Съгласен съм, оттеглям си предложението. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Г-н Пейчев, заповядайте само за уточнение. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н Председателстващ, уважаеми дами и господа общински 

съветници, понеже днес, има основание, че по-рядко се събира тази 
комисия, можем под условие да се приеме спирката, след като мине 
одобрена през комисията по безопасност на движението, тогава да бъде 
въведена. Някакъв такъв, под условие, приемане. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Това ще бъде същото. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Ако това Ви удовлетворява. Не, аз се ангажирам да говоря с г-н 

Иванов, Тодор Иванов, колкото е възможно по-скоро да направят такава 
комисия и тази точка да я поставят, но да речем по-рано от Септември, 
надали ще стане. А това, че е била ползвана от „Ченсфийлд“, „Ченсфийлд“ 
не са наша транспортна схема, не са наш превозвач т.е. и ние не трябва да се 
ръководим от това, че те са ползвали спирката, а ние ще я възложим на 
„Градски транспорт“, така априори да я ползва, малко така притесняваме, 
като решение.  

 



Христо АТАНАСОВ 
Да, разбрах. Благодаря г-н Пейчев. Г-н Златев, така остава ли за да не 

го входираме, да мине през комисията, защото е същото, дали ще го приемем 
под условие. Така. Значи единственото уточнение е, колеги първо подлагам 
предложението за прегласуване на точка едно да приемаме. Мнения и 
съображения? Режим на гласуване.  

 
1019-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във 
връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 
в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова основна 
градска автобусна линия под № 30 (тридесет), предназначена да обслужва 
гражданите до СО „Телевизионна кула“ и СО „Добрева чешма“, които 
съгласно действащия ОУП (Общ устройствен план) на община Варна са в 
състава на град Варна.  
Във връзка с новата автобусна линия се създават 3 (три) нови спирки, както 
следва: 

№ Наименование на новопроектираната 
автобусната спирка 

 Направление 

1 Спирка „Лотос-1“ „Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ 
 Спирка „Лотос-2“ СО „Добрева чешма“ – Обръщач „Бриз“ 

2 Спирка „Телевизионна кула-1“ „Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ 
 Спирка „Телевизионна кула-2“ СО „Добрева чешма“ – Обръщач „Бриз“ 

3 Спирка „Добрева чешма“ „Бриз - обръщач“ – СО „Добрева чешма“ –  
„Бриз - обръщач“ 

1019-4-1. Общински съвет – Варна утвърждава проект за маршрутно 
разписание на новопроектираната основна градска автобусна линия № 30, 
както следва: 

№ Номер на 
автобусната 

линия 

Начална / 
крайна 
спирка 

Двупосочна 
дължина – 
разстояние  

Маршрут на 
автобуса по 

спирки 

Начален 
/краен час 

на 
обслужване 

Толеранс 
на час 

пик 

Интервал на обслужване по 
автобусната линия 

Делнични 
дни 

Час пик Празнични 
дни 

км Мин. Мин. Мин. 

1 № 30 Обръщач 
„Бриз“ – 

сп.“Добрева 
чемша“ 

13,20 км сп.“Бриз - 
обръщач“ – 
сп.“Лотос“ – 

сп.“Резервоара“ 
– сп.“Моста“ – 

сп.“Светкавица“ 
– сп.“Разклон 

Виница“ – 
сп.“Телевизионна 

кула“ – 
сп.“Добрева 

чешма“ 

07:00 - 
19:00 часа 

- По 
разписание 

– 3 (три) 
курса 

По 
разписание 

– 3 (три) 
курса 

По 
разписание 

– 3 (три) 
курса 



1019-4-2. С оглед осигуряване на прикачване на автобусна линия № 
30, спирка „Лотос“ се включва в маршрута на автобусни линии с № 31 и № 
29. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така. Точка едно прегласуваме със същите основания, като в 

последното изречение – линия № 88 и № 86 в посока кв. „Аспарухово“, гр. 
Варна. Така. Мнения и съображения колеги? Не виждам. Режим на 
гласуване. Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? Не 
виждам. 

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

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

 Заповядайте г-н Сивов. По-нататък. 
 
 Венцислав СИВОВ 
 Пета точка, със същите основания Общински съвет – Варна одобрява 
промяна в Транспортната схема на Община Варна, като утвърждава нова 
автобусна спирка с наименование „Скалата“. Същата се позиционира между 
съществуващи спирки „Капитан Петко Войвода“ и „Бл. 407 Владиславово“ 
и се обслужва еднопосочно. 
 Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусни и тролейбусни линии с номера № 14, 20, 22, 82, 88, 148, 209 и 
209Б. Положително становище.  
 

Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Добре. Мнения и съображения колеги?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако няма мнения и съображения, режим на гласуване.  
 
1020-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във 



връзка с писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№ ЗК22001812ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява промяна 
в Транспортната схема на община Варна, като утвърждава нова автобусна 
спирка с наименование „Скалата“. Същата се позиционира между 
съществуващи спирки „Капитан Петко Войвода“ и „Бл. 407 Владиславово“ 
и се обслужва еднопосочно. 

Във връзка с горното се променя маршрутното разписание на 
автобусни и тролейбусни линии с номера № 14, 20, 22, 82, 88, 148, 209 и 
209Б. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка пета от дневния ред.  

 
 
 
 
 
  



V. 

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

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – даване на съгласие Община Варна да участва в учредяването на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на Европейските 
младежки столици“ – „Network of European youth capitals“. 

 

Докл.: Николай Георгиев – Председател ПК „ЕВМС“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате думата за предложения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество”. 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, относно даване на 

съгласие Община Варна да участва в учредяването на Сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на Европейските младежки 
столици“ – „Network of European youth capitals“. ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” дава положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги. Колега Георгиев заповядайте.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, искам да поясня, че става въпрос за едно румънско НПО, 

което ще бъде кръстено, както каза колегата „Network of European youth 
capitals“. Въпросното НПО ще бъде регистрирано по румънското 
законодателство и ще обедини градове, които са били така наречени 
„Европейски младежки столици“. От опита, който имаме до сега виждаме, 
че няма голямо значение дали един град е „Европейска младежка столица“, 
„Европейска столица по спорта“ или нещо друго, тъй като не се случва кой 
знае какво във въпросния град, освен да се поотпечатат малко брошури, да 
се разлепят няколко билборда и да се отрази, като събитие, което обединява 
в себе си разни проформа други събития. Важното е да посочим, че във 
въпросната „European youth capitals“, въпросната мрежа обединява Варна, 
Клуж Напока и забележете невероятната „Европейска младежка столица“ 
Тирана. В тази мрежа от така наречени „Европейски столици“ няма 
сериозна, истинска, грандиозна да кажем европейска столица, младежка. 
Няма го Берлин, няма Лондон, няма Париж, няма ги други сериозни 
европейски градове, някои от които извън Европейския съюз. Та, това е 
важно да прецените в момента дали си заслужава да изхарчим поредните 



хиляди евра, за да ги вложим в едно румънско НПО. Пак казвам, нямам 
нищо против, можеше, може все още има такава възможност да се създаде 
например „Network of European sea capitals“ – „Столица на Европейските 
морски столици“. „Мрежа на Европейските морски столици“, Варна там 
може да бъде учредител. Въпросното НПО, въпросното дружество да бъде 
във Варна регистрирано по българското законодателство. Ние да 
контролираме, управляваме органите на управление, решенията, които ще 
се случват там сумите, които ще се харчат и т.н. В момента това, което се 
предлага да се гласува е да се изхарчат едни хиляди евра за да финансираме 
румънско НПО, което ще се надяваме, ще стискаме палци, зъби, всичко 
каквото можем, току виж да изпълни интересите на Варна и на варненци. 
Това, което предложихме на комисията по „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” е една година гратисен период, така да се 
каже, в който ако няма активност и няма дейност, защото забележете в 
момента това, което ще се гласува Варна да влезе в това дружество, да се 
планират  1 000 евро дялово участие във въпросното дружество, без да е 
ясно в какви проекти предстои да се участва, какво ще се случи с въпросното 
дружество, има ли смисъл Варна да се нареди до крупната „Европейска 
младежка столица“ Тирана, какво позитиви, а може би и негативи ще донесе 
това? Тези въпроси са важни и затова ние ги предоставяме на Вашето 
внимние. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Дялово участие в сдружението няма, има годишен 

членски внос за следващата година, което е в размер на 1 000 евро, като във 
връзка с това предложение след една година няма пречка по което и да е 
време Общински съвет – Варна да вземе решение да прекрати своето 
участие в сдружението. Доброволно, закона го позволява така или иначе, 
синхронизирано е румънското с европейското законодателство, така че няма 
проблем. Г-н Костадинов, имате думата. 

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, искам да направя 

предложение по проекторешението. В четвърта точка от текста, от големия 
абзац: „като в случай, че Община Варна бъде избрана в тях, да бъде неин 
представител“ да отпадне. Ние предлагаме „след учредяването 
представителя да бъде избран от Общински съвет – Варна“. Накрая където 
е, последния абзац, четвърта точка. „На Община Варна, както и с правата да 
гласува и да предлага органи  на новоучредяващото се сдружение“ от тук да 
отпадне „като в случай, че Община Варна бъде избрана в тях, да бъде неин 
представител“. Предлагаме: „След учредяването представителя да бъде 
избран от Общински съвет – Варна“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колега Костадинов, само да кажа, че органите на управление не знам 
в тяхното законодателство как точно са наименувани, но по българското 
Управителен съвет, се избират на Учредително събрание, та в този ред на 
мисли няма как на учредителното събрание ще разберем в случая дали 
Община Варна ще бъде включена, като в случай, че бъде включена ще има 
упълномощено от Кмета на общината, който е представляващ общината 
лице, което да … 
 
 Николай КОСТАДИНОВ 
 Нашето предложение е да го избере Общински съвет – Варна. Това 
лице, което ще представлява Община Варна.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Пълномощник? 

 
 Николай КОСТАДИНОВ 

Да.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, разбрах предложението. Има ли други мнения и съображения 

по въпроса, колеги? Представители на администрацията? Не виждам тук 
представители има ли? 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Можем ли да дадем думата, да има представител.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами има ли заявка от някой от администрацията? Думата се дава, 

когато има заявка. Представител на администрацията не виждам в момента 
от трибуната.  
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Г-жа Пламена Маринова. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте г-жо Маринова, не Ви виждам от трибуната тук. 
 
Пламена МАРИНОВА 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми колеги. Ще отговоря само накратко на въпроса на г-н 
Георгиев, то не беше въпрос, а по-скоро беше изявление. Това беше 
коментирано и на комисията, какъв е състава на сдружението. Състава на 



сдружението са бивши „Европейски младежки столици“. Кои са те се 
определя от съвета на Европейския съюз. Аз Ви казах и тогава, ще го 
повторя и сега заради останалите общински съветници, че досегашната 
практика е била такава, че градове, които са столици, говоря за 
административни столици, изключително рядко се избират за Европейски 
младежки столици. Затова тук няма да намерите, така наречените големи, 
тежки, няма да Ви цитирам градове, като Виена, Париж, мисля, че Берлин 
споменахте и т.н. Тирана е едно изключение, като град, който е 
административна столица и е избран и за „Европейска младежка столица“. 
Тяхната кандидатура, т.е. тяхната „Европейска младежка столица“ се случва 
в тази година. Досега градовете, които да бивши „Европейски младежки 
столици“ са взели положително решение да участват в тази мрежа са Клуж 
Напока, Брага, Амиенс, заявили са своето намерение да участват и други 
градове, които са бивши „Европейски младежки столици“. Както господин 
Балабанов уточни това, че се учредява със седалище в Румъния и в Клуж 
Напока, не означава, че това е румънско НПО. Това е обединение от 
юридически лица, които са както още веднъж подчертавам бивши 
„Европейски младежки столици“ с пълноправно и равноправно участие в 
това Сдружение, с правото да гласуват, да взимат решение, така че не 
виждам проблема, че то е регистрирано в която и да е от другите градове. 
Неговото седалище и адрес на управление винаги може да бъде сменено с 
решение на Общото събрание. По отношение на милионите евра, които 
споменахте, Вие се поправихте в накрая, че наистина това не са милиони 
евра, а е една годишна такса от 1 000 евро. Както и на сесията споменах, 
както и господин Балабанов потвърди винаги Община Варна може да заяви 
своето намерение да излезе от това С дружение. В устава също е уредено по 
какъв начин става това. По отношение на предложението Ви за решение 
представителя в Общото събрание да бъде избран от Общински съвет, мога 
да направя само следната забележка, че да румънското законодателство е 
асоциирано с българското законодателство и членове на управителния съвет 
могат да бъдат избрани сред учредителите. Сред учредителите е Община 
Варна, а не Общински съвет – Варна. Така, че за член на управителния съвет 
може да бъде избрана Община Варна. Това вече кой представител ще бъде 
избран, т.е. дали Кмета ще представлява лично или той ще упълномощи друг 
представител е въпрос на решение, което може да бъде последващо. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В смисъл такъв предлагате да бъде определен представителя, след 

като разберем дали Община Варна ще бъде избрана в Управителния съвет. 
Това разбирам от казаното от Вас. 

 
 



Пламена МАРИНОВА 
Да, ако въпросът беше към мене. Това предлагам, защото все още не 

знаем на този етап колко ще бъдат учредителите, съответно кои от тях ще 
бъдат избрани в управителните органи и дали Община Варна ще попадне в 
тях. За учредителното събрание, Кмета нали може да упълномощи да го 
представлява съответен представител. След това за редовно присъствие, 
като редовен представител и в Общо събрание и съответно в управителните 
органи, може да вземете последващо решение.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. И на практика да, правомощията на Кмета за 

представителство, няма как да ги дерогираме с наше решение. Така или 
иначе. Добре, колега Костадинов, дали това като отговор Ви удовлетворява 
в смисъл такъв, на предложението, че на по – късен етап, след като разберем 
дали Община Варна ще бъде определена, г-жа Маринова се ангажира да 
внесе такова предложение за определяне на представител на Община Варна 
в управителния съвет.  

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ще се запише в протокола, че те се ангажират да го направят. И 

аз благодаря. Да разбирам, че оттегляте направеното предложение в този ред 
на мисли. Други мнения и съображения колеги? Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1021-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22010067ВН/12.05.2022 г., Общински  съвет - 
Варна  реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да участва в учредяването на 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мрежа на 
Европейските младежки столици“ – „Network of European youth 
capitals“.  

2. Дава съгласие Община Варна да участва в управителните органи на 
Сдружение с нестопанска цел „Мрежата на Европейските младежки 
столици“ – „Network of European youth capitals“. 

 3. Одобрява проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел 
„Мрежата на Европейските младежки столици“ – „Network of European 
youth capitals“, съгласно приложение към настоящото решение. 



4. Упълномощава Кмета на Община Варна лично или чрез определен 
от него представител на Община Варна, да участва в учредителното 
събрание на Сдружение с нестопанска цел „Мрежата на Европейските 
младежки столици“ – „Network of European youth capitals“, да подпише 
устава на сдружението, като гласува по своя преценка с оглед най-добрата 
защита на интересите на Община Варна, както и с правата да гласува и да 
предлага органи  на новоучредяващото се сдружение като в случай, че 
Община Варна бъде избрана в тях да бъде неин представител. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Благодаря. Преминаваме към точка шеста от дневния ред.  

  



VI. 

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

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 
(1) – приемане План за действие за зелен град на Община Варна. 
 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК „БКД“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно приемането на План за 
действие за зелен град на Община Варна. ПК „Благоустройство и комунални 
дейности” дава положително становище. Предложението за решение е: на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22013078ВН/16.06.2022 г., Общински  съвет – Варна  приема План за 
действие за зелен град на Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги за мнения и съображения. Ако няма, режим на 

гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1022-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение 
от Кмета на Община Варна с рег. № РД22013078ВН/16.06.2022 г., 
Общински  съвет – Варна  приема План за действие за зелен град на 
Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 34; против – 0; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
 Благодаря Ви колега. Преминаваме към следваща точка от дневния 
ред, седма. 
  



VII. 

 
По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги. Колега Костадинов, заповядайте, имате думата. 

След това д-р Митковски. Добре дошъл на г-н Кмета.  
 
Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, 

за поредна година града ни е зарит от боклуци. Улиците са пълни с боклуци, 
кофите, там където ги има, са препълнени. Периметъра около тях, също. По 
улиците има лепкава миризлива течност, която автомобилите разнасят из 
целия град. Прозвището „Морска столица“ се превърна в „Морско бунище“. 
Искам да попитам кога гражданите на Община Варна ще имат нормално 
сметопочистване и сметоизвозване? Ако фирмата, която в момента 
стопанисва дейността, не успява да се справи не е ли време да вземем 
пример от много други български общини, където имат собствено общинско 
дружество за сметоизвозването? Това е първият ми въпрос. И втория въпрос 
е може ли да получим информация, какво се случва с въвеждането на 
уличната регулация в „Боровец-север“ , защото има много обезпокоени 
хора, които смятат, че ще им бъдат съборени къщите, гаражите, стаите и т.н. 
Ако може да получим информация сега, ще бъде ли въведена уличната 
регулация или ще бъде върната за преразглеждане? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, втората заявка за изказване, за питане. Нямате ли? 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямате ли? Добре, махам я. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин Кмете, господин Председател, днес получих 

отговор на два от въпросите, които бях поставил на предходни сесии, мисля, 
че две сесии, има още един, може би по-късно ще ми бъде отговорен на него. 
А по отношение на отговорите на двата въпроса. Първи по този, който 
според мен е по-така важен, във връзка с така наречените съоръжения 
„бомбоубежища“ ми отговаряте, че всичките бомбоубежища, които 



съществуват на територията на Община Варна, само ще Ви помоля при 
следващи отговори да ми отговорите колко са, защото аз наистина не знам, 
са на ведомства които, различни ведомства и Община Варна не притежава, 
така е отговорено, не притежава собствени бомбоубежища. В тази връзка 
въпросът ми е, не мислите ли, че е време и Община Варна със собствени 
средства да изгради такива. Явно предстоящите времена ще бъдат така, 
смутни, най-меко казано. Това ми е единия въпрос, а другия е във връзка с 
въпроса ми за регулация на движението по посока към и от комплексите, а 
именно отклонението за кръговото на „Алея Първа“, към „Алея Първа“ и 
след това светофара, който е малко след него. Отговора е, че аз не знаех 
между другото, че на заседание на Комисията по безопасност от 29.06.2021 
г. е разгледан казуса и е направено предложение да се затвори кръговото 
движение и да се премахне светофарната уредба, след спирка „Почивка“, 
като се поставят мантинели и така обръщането на колите да се извършва на 
„Траката“. Но с последващо от януари 2022 г. след огледи, е отхвърлено това 
предложение и поради това, че кръговото или там както се води на 
„Траката“, не може да поеме потока. Колеги, наистина не съм специалист, 
но сме свидетели всички на това, което се случва всеки ден следобед, 
особено в почивните дни, когато са километрични задръствания посока от, 
особено към пет часа, седемнадесет часа след обед към града ни, достигат 
почти до „Св. Константин и Елена“, а на отиване особено сутрин, преди обяд 
когато хората явно отиват към комплексите и плажовете край Варна, пък е 
в обратна посока. Не мога да Ви кажа какво е правилното решение, но явно 
трябва да се намери такова решение. Не знам защо през 2021 г. Комисията е 
взела решение за, явно тези, проблемите са създадени точно от тези две 
точки – кръговото в този си вид към „Алея Първа“ и след това безсмисления 
светофар към няколко къщи, по-скоро към една от тях. Така. Не коментирам. 
Така, че това е причината, една от причините за тези огромни задръствания. 
Моето мнение е, че трябва да се вземе някакво решение, не да го оставяме 
така, да се затлачва с времето. И последния ми въпрос, на който не ми е 
отговорено е за тези така наречени „поливни системи“, които съществуват, 
но голяма част от тях не функционират. На този въпрос не ми е отговорено, 
надявам се, че на следващата сесия ще бъде отговорено.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря д-р Митковски. Следващата заявка, колега Георгиев, имате 

думата.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин Кмете, вече традиционния въпрос, който задаваме на 

четвърта поредна седмица, простете сесия е свързан със Спортната зала в 
кв. „Владислав Варненчик“. Въпросът ми е защо продължаваме да не 
взимаме решение за формата на стопанисване на тази зала и защо, кога тази 



зала ще има нормален състезателен график, ще има нормален спортен 
график и научаваме нещо много интересно, провеждат се състезания там, не 
е ясно на каква основа се провеждат, без да е взето решение от Общински 
съвет за формата на стопанисване на въпросната зала. Едно такова 
състезание се е провело, предстои да бъде проведено друго такова. Няма, 
повтарям все още нямаме решение за форма за стопанисване. Залата е нужна 
за спорта на града, спортните клубове имат нужда да тренират в нея, има 
желаещи. Местоположението на залата предполага да има публика на 
спортни събития и за четвърти пореден път, първия въпрос, който задавам 
към Вас е, кога спортната зала във „Владиславово“ ще бъде ползвана за 
нормален спортен обект? Втория ми въпрос е свързан с местонахождението 
на така наречения ресторант „Комета“ в „Аспаруховия парк“. Въпросното 
съоръжение, което някога беше красиво, в момента е опасно за малки и 
големи. В момента е превърнато в свърталище на всякаква, всякакъв тип 
хора, като преди всичко е опасно за здравето на подрастващите. Зададохме 
такъв въпрос, получихме поредния проформа отговор и затова го задавам в 
момента към Вас, кога Община Варна ще предприеме необходимите 
действия и мерки за премахване на така наречения ресторант „Комета“ от 
„Аспаруховия парк“, обезопасяване на парка и превръщането му в едно 
красиво място за отдих на варненци? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря колега Георгиев, колега Вешев, заповядайте, следващата 

заявка. 
 
Веселин ВЕШЕВ 
Уважаеми колеги, господин Кмете, тъй като „Възраждане“ се утвърди, 

като институция, която решава проблемите на гражданите, при нас беше 
входирана преписка, в която е включено и становище от Главна инспекция 
по труда. Става въпрос за многобройни доказани злоупотреби със заемания 
пост от страна на организатора на „Юнашки салон“, г-н Златко Златев. 
Въпросът ми е, наложени ли са му някакви адекватни санкции за всички 
доказани злоупотреби или той е поредното лице, което е назначено на висок 
пост и е с „политически чадър“ от управляващите. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Мартин Златев. След това колегата Христо Боев. 

Д-р Митковски, втора заявка ли сте пуснал? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Уважаеми господин Портних. Не във връзка с изборите, нали, яхване 

на вълната „Боровец“, но въпросът ми към Вас ще бъде относно „Боровец-
север“. Утре ще се проведе комисия по ЕСУТ. Експертният съвет трябва да 



се произнесе по възраженията на „Боровец-север“. Моля, тъй като е във 
Вашата юрисдикция, да бъдат поканени на ЕСУТ проектантите на ПУП-
ПРЗ, който е на плана, както и проектантите за кадастралната карта, за да 
могат да се изяснят абсолютно всички проблеми, които са по този план. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Боев, заповядайте. След това, колега Атанасов, 

последната заявка е Ваша. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, кмете, уважаеми заместник-

кметове, колеги. Намираме се в пика на летния туристически сезон. Разбира 
се, въпреки трудностите от вътрешно и външно естество, надявам се той да 
бъде успешен. Какъв ще бъде, ще се види, след като завърши, след като 
направят необходимите разчети. Безспорно, обаче, че месец август променя 
града ни. Трафикът изключително се засилва. Почни невъзможно да се 
паркира в централните зони на града. Респективно нивата на шум нарастват 
в някой път и драстично. В качеството ми на общински съветник до мен 
достигнаха множество сигнали от наши съграждани за нива на шум много 
над допустимите норми. Отивайки на място констатирах, че нормите на 
шума се измерват от служители на РЗИ, със съответните технически 
средства, които са собственост на РЗИ. Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона 
за защита от шума в околната среда на Кмета на общината се възлага да 
упражнява контрол за спазването на закона в тихите зони и в 
урбанизираните територии. Споменът ми е, че още в предходни години 
Община Варна инициира процедура, а мисля че и закупи такива технически 
средства, с които се правят замервания на шума. Моето конкретно питане – 
защо те не се използват ефективно при положение, че така проверките ще 
станат много по-многобройни, надявам се по-ефективни и разбира се, при 
некоректно поведение от страна на стопанските субекти ще им бъде 
налагана наказателна-административна санкция, което ще допринесе за 
спазването на правата на отдих и почивка на нашите съграждани. Благодаря 
Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Боев. Последната заявка – колега Атанасов, 

имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин Портних, уважаеми господин Балабанов, 

уважаеми колеги. Първият ми въпрос е свързан с това от 2013 г. вече четири 
питания имам, това ще е петото, засягащо теренът, който е до плувния 



басейн „Приморски“. В момента е заведение. В годините назад, без правно 
основание продължаваме да даваме възможността това заведение да 
функционира, в което няма нищо лошо, но без правни основания, които 
водят до загуби, пропуснати ползи от Община Варна. Досега нямам отговор, 
а и няма да имам, най-вероятно, защото там ползването му няма правни 
основания. Искам да разбера и кога ще предприемат действия от 
администрацията това нещо да бъде прекратено и евентуално за втора 
година, тоест за втора година се включва в програмата за управление, но 
най-вероятно и тази година няма да стигнем до него за търг за преотдаване, 
въобще или конкурс, който е за отдаване на това пространство. До момента 
пропуснатите ползи от страна на Община Варна са доста големи. Няма да 
споменавам сумата, за да не стават спекулации, но мисля че тази година е 
времето това да бъде прекратено. Категорично. 

Вторият ми въпрос е свързан с нова проверка, която върви от Сметната 
палата по отношение на чл. 31 от Закона за политическите партии за 
ползваните помещения на всички политически партии. Предписанията, 
които са изпратени от Сметната палата, за съжаление не се спазват. Та, 
въпросът ми е след поредната констатация какви мерки ще бъдат 
предприети по отношение на старата констатация на Сметната палата по 
отношение на чл. 31 от Закона за политическите партии и най-вероятно 
новите констатации, които ще бъдат направени от Сметната палата. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма други заявки за питания. Господин кмете, имате думата за 

кратки отговори по възможност.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Бяха 
поставени този път редица въпроси, които наистина касаят ежедневието ни. 
Факт е, че с разгара на сезона, с повечето хора в града, темата със 
сметопочистването е изключително остра и активно се работи по от една 
страна, разбира се по санкционирането на фирмата-изпълнител, защото в 
крайна сметка това е техен ангажимент. И там по темата със санкциите ще 
говорим допълнително, но отделно има констатация, че при разставянето на 
новите видове съдове на места не е удачна замяната на определен брой стари 
бобри/съдове от стария тип – бобри с новите и неадекватно като 
количествена замяна. Но също така, всъщност нали рязко започва да се 
вижда и проблема с нерегламентираното и неправилното изхвърляне на 
отпадъци, защото да напомня, че тези контейнери са за битови отпадъци. А 
тези купчини, които виждаме около тях до голяма степен всъщност се 
дължат именно на недобросъвестно изхвърляне на отпадъци. Най-вече от 



търговски обекти. Визирам ресторанти, магазини и т.н. Всеки един 
търговски обект има договор, като ходят колегите на проверки всеки 
предоставя такъв договор всъщност, нали или голямата част айде да кажем. 
Само, че срещу тези договори всъщност се указва, че нали просто това са 
едни проформа договори – да ги нарека по този начин. А масово търговските 
обекти си хвърлят отпадъците около съдовете. Респективно от там нататък 
вече има и за съжаление, нали граждани, които допълнително, нали не 
отварят съдовете, а хвърлят около тях. Или в другия вариант – съдовете се 
запълват с кашони, примерно. Различни са хипотезите. Въпросът е, че, 
използвам случая да кажа, че освен санкциите на фирмата-изпълнител, 
които безусловно трябва да са в най-суровия им вид. Вървят също така нали 
и проверки по отношение на търговските, на гражданите и изхвърлянето на 
отпадъците. Това касае всъщност и съдовете за разделно събиране, защото 
знаете всички добре, че те са направени за наистина добре сепариран 
отпадък, а не за изхвърляне на кашони, цели стъкла при ремонти и т.н. 
Респективно, нали, апелирам и към спазване на графиците при изхвърляне 
на едро габаритните отпадъци, защото те, нали много бързо създават една 
изключително неприятна от визуална гледна точка, нали ситуация.  

По темата със залата, с господин Георгиев, нали на въпроса да 
отговоря. Залата е прекрасна. Не случайно там сме положили толкова 
усилия, за да е факт този Спортен комплекс и въпреки корона вируса и т.н. 
в крайна сметка виждаме, че външната част много активно се използва. Да 
напомня, че залата е с ангажимент и към Фонда на фондовете. Тоест, целият 
комплекс там трябва да има една определена възвръщаемост, защото сме 
ползвали техните средства. А това, обаче, по-скоро, нали го казвам в 
контекст, че подготвяме промяна на наредбата, която да е в унисон с 
промените в Закона за спорта, където просто всички заедно трябва да 
променим начина на финансиране на спортните клубове, защото по начина, 
по който ги подпомагаме да кажем в момента това създава определени, как 
да кажа…определени трудности. В този ред на мисли, най-лесно е да пуснем 
залата на концесия или под наем. Нали, тази процедура бих могъл, за да 
спрем питанията, нали да ви я предложа изключително бързо. Според мен е 
правилно, поне на първо време докато се види потенциала на залата, тя да 
се стопанисва от общинското предприятие. Но вече при новите…при 
изменение на наредбата за стимулирането на клубовете и респективно на 
заплащането на ползването на базите от клубовете към общинското 
предприятие. В Това е проблемът всъщност, защото в момента с нашето 
решение, което безусловно е в огромна подкрепа на спорта в града от 
години, а именно предоставянето на базите на клубовете безвъзмездно, 
включително знаете с наши общи решения тук и режийните разходи се 
поемат от общината на клубовете. Всичкото това е прекрасно, само че 
трябва да го облечем в правилната форма, което е наша обща задача. 
Надявам се за другата сесия да сме внесли проект за решение в тази посока 



и за да може да се урегулира ползването на, всъщност не само тази зала, а 
на всичките бази. Така че имаме какво да направим там. 

Сега, по темата с господин Митковски на въпроса с бомбоубежищата. 
Имате заместник-областен представител по-скоро, като заместник-областен 
в Областната управа. Все пак това е една тема, която нали, считам че не 
можем ние да я разглеждаме едностранно от гледна точка на Община. А по 
темата там за въпроса, за който не Ви е отговорено, аз съм изпращал отговор. 
Сега, какво се е случило ще проверя, но…по темата с поливната система. 
Разбира се, че поливната система функционира и ще видите там отговора.  

По темата с „Боровец“ има много…да го кажем не като обжалвания, 
ами възражения. Така че всичкото това трябва да се гледа, естествено в 
пълен състав с всички заинтересовани страни, докато се изчисти 
процедурата. Факт е, че пък докато не я преминем пък тази процедура, не 
можем да вървим към благоустройствени мероприятия в „Боровец“. Това 
трябва също да е ясно. Но при всички положения възраженията на всички 
граждани трябва да бъдат разгледани абсолютно внимателно, за да се движи 
процеса напред. Точно така е.  

Ами сигурно…тоест на всички други въпроси ще отговоря, както е по 
закон – писмено. Благодаря ви. Пожелавам успешна и ползотворна работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Базитов поиска думата след господин Кмета. 

Не разбрах по какъв повод, но ще помоля да ни информирате.  
 
Коста БАЗИТОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, господин кмете, колеги. Аз каня задаващите въпроси относно 
политически чадъри и назначения в предприятия, за което служебно 
отговарям. След края на сесията да заповядат в моя кабинет, защото 
въвеждат се в заблуждение общинските съветници за нарушения, доказани 
нарушения, което не е вярно. И за политически чадър на хора, които работят 
в предприятията на Община Варна. Затова, заповядайте в кабинета ми и на 
следваща сесия, с всички документи, които касаят закононарушенията на 
някои служители в тази администрация да станат ясни на целия общински 
съвет. Благодаря ви. Извинявайте. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря! Преминаваме към …преминаваме към….Не съм дал 

думата. Не съм Ви дал думата.  
 
От залата 
/н.р./  
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм Ви дал думата. Не съм дал думата. Правя забележка.  
 
От залата 
/н.р./  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя Ви забележка да запазите тишина. Реда в залата.   
 
От залата 
/н.р./  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отново Ви правя забележка. Преминаваме към точка осма от дневния 

ред. 
  



VIII. 
 

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

„Обществен ред и сигурност“ относно: 
(1) – приемане на нова Наредба за обществения ред. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на 

Община Варна. Проектът за Наредба го имате, като ще си позволя да ви 
запозная с измененията, които бяха направени на заседание на постоянни 
комисии „Обществен ред и сигурност“, постоянна… на временна комисия 
„Правна“ и съответно оформените текстове след решението на комисия 
„Правна“, която даде възможност до сесия да бъдат формулирани коректно 
текстовете. Така. Като от проекта ще изчета само изменените текстове. От 
чл. 4, ал. 1, т. 6, буква „б“ става на скулптурно-декоративни фигури и 
елементи, паметни плочи и възпоменателни табели, извън случвайте на 
буква „а“.  

Следващата корекция – буква „л“ от същата алинея и същата точка - 
елемент от системата за видеонаблюдение – камери, кабели, 
комуникационни табла, антени и/или устройства за безжична комуникация, 
като досегашната буква „л“ става буква „м“.  

От същата алинея, т. 13, придобива следната редакция – употребата на 
алкохолни напитки, упойващи и/или наркотични вещества на обществени 
места; тротоари; паркове; междублокови пространства и/или на територията 
на учебните и детските заведения.  

Точка 14 -  използването на детските съоръжения, монтирани в 
площадките за игра по смисъла на § 5 т. 70 от допълнителни разпоредби на 
ЗУТ, от лицата на възраст, несъответстваща на възрастта на ползвателите, 
за която е предвидена съответната площадка.  

Точка 15 -  пребиваването/ползването на площадки за игра по смисъла 
на § 5 т. 70 от допълнителни разпоредби на ЗУТ от всички лица във времевия 
диапазон от 23:00ч. до 07.00ч.  

Точка 16 -  Употребата на алкохолни напитки и тютюнопушенето на 
площадки за игра по смисъла на § 5, т. 70 от допълнителни разпоредби на 
ЗУТ и § 1, т. 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра, спортни площадки и 
на територията на учебните и детските заведения. 

Ал. 2 на чл. 4 - за всяка открита площадка за игра, се поставя минимум 
една информационна табела, оцветена в ярки и контрастни цветове, 
разположена до входовете/изходите на площадката. Табелата съдържа 



информация, за безопасната експлоатация на площадката за игра, 
включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които 
се означават със символи и знаци. Информационните табели съдържат 
следната информация за: Стопанина на площадката, като се посочват и 
данни за контакт; Възрастовите групи на ползвателите, за които са 
предназначени съоръженията, както и че същите не могат да се ползват от 
лица, извън посочените възрастови групи. 

Следващо - забрана за разходка на домашни любимци на територията 
на площадката, с изключение на кучета-водачи на хора с увредено зрение. 

Следващо - забрана за ползване на площадката от деца под три години 
без придружител, в случаите когато площадката за игра или зоната от нея е 
предназначена за тази възрастова група.  

И последно - телефон за спешни повиквания 112.  
Чл. 5, т. 5 придобива следната редакция - домуването на товарни 

автомобили, автобуси и строителна мобилна техника и/или ППС с 
допустима максимална маса над 2,5 тона по улици, алеи, обществени 
паркинги и тревни площи.  

Чл. 9, ал. 1, т. 2 - при техническа възможност да отведат конденза, 
отделящ се от отоплителните и климатични системи, така че да не се оттичат 
върху стълбища, подходи, проходи, автомобилни рампи, тротоари и други 
площи за движение на граждани.  

Следващото – чл. 12, ал. 1 се добавя към текста: забранява се 
създаването на шум, нарушаващ общественият ред или смущаващ 
спокойствието на гражданите в жилищни сгради и сгради със смесено 
предназначение се добавят думите - публични места, паркове и градини в 
интервала от 14:00 ч. – 16:00 ч. и от 22:00 ч. – 08:00 ч. От ал. 1, т. 5 придобива 
следната редакция - музицирането и използването на музикални 
инструменти за обучение.  

Следващата промяна в проекта – чл. 16, т. 1 - извеждането на кучета без 
повод, а на агресивни кучета - и без намордник. 

Точка 3 - подбуждането към агресия на кучета спрямо хора и други 
животни.  

Точка 5 - разхождането на домашни любимци на територията на 
учебни, детски и здравни заведения, спортни площадки, както и плажни 
ивици (за периода 15 май – 01 октомври за съответната година) и на местата, 
обозначени със забранителни знаци и други, предназначени за общо 
ползване.  

Така. Следваща корекция -  Чл. 29, ал. 1 - на открити общински имоти 
могат да се провеждат спортни, културни, обществени и други масови 
мероприятия, извън тези, добавяме по Закона за събранията, митингите и 
манифестациите, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, след 
разрешение от Кмета на Община Варна или оправомощено от него лице.  



Чл. 31 …а извинявам се – чл. 29, ал. 3 срокът от 7 работни дни се 
променя на 3 работни дни.  

Чл. 31, ал. 1 - за нарушения на разпоредбите на тази Наредба 
физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 (сто) до 500 
(петстотин) лева, а юридически лица с имуществена санкция в размер от           
1 000 (хиляда) до 5 000 (пет хиляди) лева.  

Ал. 2 - при повторно нарушение се налага глоба на физическите лица в 
размер от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лева или имуществена санкция 
на юридическите лица в размер от 5 000 (пет хиляди) до 10 000 (десет 
хиляди) лева.  

Имате думата за мнения и съображения по проекта за наредбата. 
Господин Георгиев, имате заявка ли? Заповядайте.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, във въпросната Наредба един от основните фокуси е прането 

на варненци. Значи – всичко друго оправихме, та трябва да се фокусираме 
върху регулация на прането на варненци. Това е ясно. Но пропускаме нещо 
важно, нещо, за което ние алармирахме на предната сесия. А именно – из 
града шестват едни субекти, които раздават безплатна религиозна 
литература и с една дума могат да бъдат определени като сектанти. 
Въпросните лица, ние подадохме сигнал срещу това. Оказа се, че Община 
Варна без никакъв проблем им издава разрешително, че даже им го и 
удължава. След миналата сесия те продължиха да си се разхождат из града. 
Лицата са добре владеещи български език, не са българи, те са туристи, хора, 
които прихождат и си отиват, явно с конкретни цели. Та – въпросните лица, 
правим предложение да допълним чл. 4, ал. 1, т. 17, с който да забраним 
раздаването на безплатна религиозна литература в периода април – 
октомври извън традиционните религиозни храмове. Традиционните 
вероизповедания в България няма никакъв проблем да си извършват 
религиозна дейност – не ходят по площадите, не ходят по градинките, не 
ходят по парковете, не раздават никаква литература на туристите и 
гражданите на града. Затова, според нас, по този начин бихме ограничили 
пришълците, които идват за малко, притесняват туристите и точно в 
туристическия сезон те идват да влияят и да притесняват гостите на Варна 
и жителите й. В тази връзка предлагаме това.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Няколко неща ще кажа. Първо – проектът за 

Наредба, който в момента е представен на Вашето внимание, е плод на 
значителен обем от труд от страна на администрация, колеги общински 
съветници, на две заседания на комисии, множество работни групи и т.н. И 
много моля да не принизяваме на нивото прането на варненци. Тези 
популистки изказвания след този обем от труд, на който сме свидетели, тук 



колегите поименно мога да ги посоча, нали, и администрацията в това число, 
нека малко по-коректно. Така – по отношение на направеното от Вас 
предложение за т. 17, има Наредба, както каза колегата, по-скоро Закон за 
вероизповеданията, където изрично има посочени забрани в кои случаи не 
може да се осъществява такава дейност. Така че няма как това нещо да 
бъде… 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Говорим само за безплатна религиозна литература. Това да се 

ограничи, понеже това им е основанието за получаване на разрешително.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами много е добре, пак казвам, не мога да преценя предложението 

доколко в момента е законово издържано. Затова имаше „Правна комисия“, 
затова имаше възможности, нали, за становища, за да можем да проверим и 
да изчистим законово тестовете. Аз в момента лично не мога да Ви дам 
отговор дали това предложение е законосъобразно, или не. Не мога. Не го 
квалифицирам като незаконосъобразно, не мога да кажа дали е 
законосъобразно. Колега Атанасов. Така че може би е добре да го внесете и 
да го обсъдим отделно, това имам предвид. По същество не възразявам на 
него.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, да, само, че не в тази 

Наредба може да бъде внесено подобно предложение за такава 
ограничителна мярка. А пък по отношение на това, с което се започна. 
Колега, повече от 40 г. съществува в наредбата това нещо, не знам защо сега 
сте го прочели. Повече от 40 г. Вземете наредбите назад и ще видите това 
по отношение на прането колко време седи. Защо сега го видяхте? Видях, че 
е много интересно във Фейсбук и в сайтовете. Всички го пишат, но това, да 
не кажа друга дата, повече от 40 години съществува в наредбите. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Както и за плажовете, която също е интересна тема, е въведена преди 

2007 г. тази забрана.   
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Г-н председател, коментирахте и забрана за поставяне на паметни 

плочи, която се въвежда с настоящата Наредба.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой текст само ми кажете. Няма забрана, просто ми кажете текста, за 

да Ви го изчета.  



Георги ГЕОРГИЕВ 
Ами Вие преди малко го изчетохте… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами да де, ама аз изчетох много текстове и в момента не мога да…. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
За увреждане, а, ясно.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За увреждането – има такива и за паметници на културата, и за други 

паметници.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Това е важно. Увреждането на паметници на културата и паметни 

плочи е нещо, което действително трябва да се наказва. В случая имаме, 
„Възраждане“ постави поне пет паметни плочи сме поставили за последните 
две години, които са изключително важни и ценни. Не виждам кое я 
притеснява госпожа Гърдева това, което ние правим. Мога да обърна 
внимание, че 2/3 от гражданите на града не знаеха къде се намира 
„Аспарухов вал“. След като ние поставихме паметна плоча, символи…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това вече е извън темата, благодаря Ви. В крайна сметка с наредбата 

въвеждаме забрана да бъдат увреждани.   
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…гражданите научиха. Наскоро видехме вандали, които за пореден 

път поругаха паметта, която ние сме почели там. Ние няма да го допуснем, 
съответно пак ще възстановим нещата, които бяха поругани.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, това е извън темата. Така, други мнения и съображения. 

Колега Боев, заповядайте, да не би да съм изтървал нещо, като съм чел. Ако 
е така, ме поправете.  

 
Христо БОЕВ 
Не сте изтървали, г-н председател, но във връзка с това, което колегата 

Георгиев повдигна по отношение изповядването на верски убеждения. Сега 
колегите със сигурност имат наредбата, не знам обаче дали всеки я е чел 
детайлно. Просто акцентирам – в чл. 6, ал. 1 и 2, ние сме се опитали да 
уредим тези обществени отношения по начин, който е съобразен със закона. 
Чета само дословно: „Забранява се публичното изразяване на верски 



убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани 
по реда на Закона за вероизповеданията“. Алинея 2 на същия член казва: 
„Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 
надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при 
спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите“. Т.е. ние сме обсъждали и това нещо, по този начин 
вкарвайки го в нашата наредба, смятам, че сме направили една делегация на 
законовата разпоредба, която по коректен начин урежда тези обществени 
отношения.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз затова казах, че всъщност законът го повелява как би трябвало да 

се случват тези неща, но това би било евентуално предмет, ако колегата 
прецени да внесе писмено предложение, да го обсъдим на нарочни 
заседания на съответните комисии. Така. Няма други заявки за изказвания, 
така че предлагам да преминем към гласуване. По същество. Пропуснах да 
кажа – всички възражения са обсъдени колеги тъй като постъпиха 
множество на брой както в срок, така и извън срока по Закона за 
нормативните актове. Детайлно бяха обсъдени на заседанията на комисиите. 
Има и становища от страна на администрацията по тях, съответно в 
табличния вид по съответния ред, така че процедурата по приемане на този 
нормативен акт е спазена.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1023-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 
79 от Административно-процесуален кодекс и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22014173ВН/30.06.2022 г., Общински съвет – 
Варна отменя своя Наредба за обществения ред приета с Решение № 5220-
12(56)/02,03.2007 г. и приема нова Наредба за обществения ред, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
За протокола: Тодор Балабанов – „за“.  
Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 
Венцислав Сивов – „за“, Николай Костадинов – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред относно 

предложения за решения от ВрК „Опазване и възпроизводство на околната 
среда“.  
  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно:  
(1) – приемане отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за 

намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на община Варна“. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колегата Проданова отсъства, така че ще си позволя да докладвам 

проекта за решение, който Ви е изпратен на имейлите с материалите и касае 
приемане на отчета за изпълнение на „Програма за намаляване на емисиите 
и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух 
на община Варна“ за 2021 г.  

Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1024-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22011181ВН/27.05.2022 г., Общински съвет – Варна 
одобрява отчет за изпълнение на „Програма за намаляване на емисиите и 
достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на община Варна“ за 2021 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 3; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следваща точка десета от днешния дневен ред 

относно определяне на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – 
гр. Варна за мандат 2023 – 2026 г.  
  



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели при 

Окръжен съд - гр. Варна за мандат 2023 – 2026 г. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате проектите за решения, колеги. Два проекта за решения по 

отношение на основен списък и допълнителен списък. Подлагам на 
обсъждане двата проекта, като ще ги гласуваме поотделно. Имате думата по 
двата списъка – допълнителен и основен. Няма заявки за изказвания. 
Подлагам на гласуване основния списък на кандидати за съдебни заседатели 
при Окръжен съд - гр. Варна.  

Режим на гласуване.   
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1025-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели, в изпълнение на свое решение № 932-9/25/20.04.2022 г. и във 
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели при Окръжен съд гр. Варна, Общински съвет – Варна 
утвърждава списък на кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен 
съд – град Варна, които предлага за избиране от Общото събрание на 
Апелативен съд – град Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната власт, списък на 
кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията на комисията и 
документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт да се изпрати до 
Председателя на Апелативен съд – град Варна. 

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

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



Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване допълнителен списък на кандидатите за 

съдебни заседатели.  
 
1026-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели, в изпълнение на свое решение № 932-9/25/20.04.2022 г. и във 
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели при Окръжен съд гр. Варна, Общински съвет – Варна утвърждава 
списък на резервните кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – 
град Варна, които предлага за избиране от Общото събрание на Апелативен 
съд – град Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната власт, списък на 
резервните кандидати за съдебни заседатели, ведно с решенията на 
комисията и документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт да се 
изпрати до Председателя на Апелативен съд – град Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой да не е успял да гласува? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Обявяване на 15 август 2022 г. за празничен и 

неприсъствен ден на територията на община Варна по случай празника на 
града.  

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка единадесета от дневния ред е обявяване на 15 август 2022 г. за 

празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна по случай 
празника на града, като в случая трябва да се допусне и предварително 
изпълнение, което тука е пропуснато. Така че предлагам и предварително 
изпълнение на решението. Колега Георгиев, имате думата. Два дни? Да 
нямате предложение за два дни почивни? Заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Поне два. Света Богородица заслужава. Искам да обърна внимание, че 

днес сме 10-ти август, след няколко дни е въпросният празник. Беше добре 
да гласуваме тази точка може би на предната сесия, да имат време фирмите 
и служителите да бъдат сигурни, че действително ще бъде почивен ден на 
въпросния ден. Може би действително малко повече време ще трябва да 
бъде дадено. Призовавам следващата година това да бъде гласувано поне 
две седмици по-рано. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви за забележката. Благодаря. Така, режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1027-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и  по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22010557ВН-003ВН/30.06.2022 г., Общински 
съвет – Варна обявява деня 15 август за празничен и неприсъствен ден 
на територията на Община Варна. 

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? 



 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 1; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Има един колега „против“, защото, предполагам, само един ден е 

почивен. Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. 
  



 
XII. 

 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
При себе си имам едно писмено заявление, което е от Мария Тодорова, 

която би желала да бъде освободена от състава на постоянни комисии 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ и „Социални 
дейности и жилищна политика“. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1028-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна освобождава от състава на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” и ПК „Социални дейности и жилищна политика”,  
общинският съветник Мария Тодорова Тодорова. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Даниела Димова – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други желания, колеги, за промяна в съставите на комисиите? 

Г-н Сивов, имате думата. 
 
Венцислав СИВОВ 
Моля да бъда приет като член на „Правна комисия“, на ВрК „Правна“. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Кръгът от юристи трябва да се 

разшири в Правната комисия. Режим на гласуване.  



 
1029-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Венцислав Сивелинов Сивов да бъде 
член на ВрК „Правна комисия”. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само медицински лица нямаме там, ама се надявам д-р Митковски на 

следващата сесия да заявите в „Правна комисия“ и Вие участие. Резултати, 
колеги.  

 
За протокола: Даниела Димова – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към последна тринадесета точка от дневния ред – 

дискусия с гражданите.  
  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО:  Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към последна т. 13. Дискусия с гражданите. Имате 

думата. Темата с „Боровец“, която желаеха да ни запознаят, като 
предварително казвам, да ще дам възможност, като предварително казвам, 
че темата утре ще се гледа на ЕСУТ. Кмета на Община Варна пое 
ангажимент всички заинтересувани страни да имате възможност да се 
изкажете по въпросът и по вашите възражения да ги защитите. Давам Ви 
думата да ни запознаете накратко с проблема. Заповядайте. 
 

Славка СПАСОВА 
Благодаря. Уважаеми председатели, добре че ни дадохте думата. 

Добре че ни дадохте думата, ние сме представители на „Боровец-север“. 
Бяхме тук седемдесет човека, но понеже са заети – отидоха на работа. Новия 
ПУП на „Боровец-север“ е неоснователен. Той минава през къщите на 
хората, минава през кладенците на хората и най-парадоксалното е, че бута 
всички електро стълбове. Значи там в „Боровец“ да останем без стълбове, 
без ток, без вода, която сами сме си изградили със собствени средства, 
улиците са безумно широки и така е направен наклона на улиците. Улици 
широки единадесет метра, които са наклонени към „Аспарухово“ и цялото 
„Аспарухово“ ще бъде наводнено при големите проливни дъждове, които 
имаше 2014 г. Улиците са с такъв наклон, който ще предизвикат свлачищни 
процеси и „Галата“, „Аспарухово“ и „“Боровец“ ще потънем в свлачище. 
Това ли е целта на новия ПУП? Той просто трябва да отпадне. И настояваме 
да се запише... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Не става дума за нов ПУП. Има проект за ПУП.  

 
Славка СПАСОВА 
Да. Проект за ПУП. 

 
 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
  Този проект има да извърви много дълъг път докато стане ПУП и 
съответно след това пък за да бъде приложен. Така че ние в момента говорим 
за един проект, затова е Вие сега имате възможност да кажете Вашите 
възражения. 
 

Славка СПАСОВА 
  Ние настояваме да се запише в протокола присъствието на много 
протестиращи в залата, които искат новия проект ПУП-ПРЗ да отпадне... 
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Така. В протокола ще бъде отбелязано, че .... 
 

Славка СПАСОВА 
  ..протестиращи..  
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Протестиращи не съм видял да има, първо.  
 

Славка СПАСОВА 
  Как да не ни видяхте.... 
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Протестиращи, имаше гости в залата, които заявиха своята позиция 
против проекта за ПУП. 
 

Славка СПАСОВА 
  Да. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Протести не съм видял днес, първо, няма как да записвам нещо в 

протокола, което го има на видео запис и се вижда. Още повече и да напиша 
какъв брой хора са били тук. Отговарям Ви как е процедурата. 

 
Славка СПАСОВА 
.... част от залата беше с хора от „Боровец-север“. Според 

Конституцията се нарушава нашата частна собственост. Тя е 
неприкосновена. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Съгласен съм с Вас. Разбира се, това Ваше становище ще бъде 

надлежно отразено в протокола с молба само да се представите. Аз не 
разбрах представихте ли се? 
 

Славка СПАСОВА 
Аз се казвам госпожа Славка Спасова от „Боровец-север“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожа Славка Спасова от „Боровец-север“. Разбрах. 

 
Славка СПАСОВА 
Направихме подписка. Имахме събрание в самата местност „Боровец-

север“, направихме подписка, на която се подписаха много хора и сме я 
завели тук в главната Община ... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Да и тя ще бъде взета предвид, когато влезе проектът, когато влезе, за 

разглеждане при нас. Той все още при нас го няма. Аз затова няма как да Ви 
отговарям на въпросите в момента и само Ви изслушвам. 
 

Славка СПАСОВА 
Ето аз Ви обяснявам, че при новите широки улици се бутат всичките 

стълбове.... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви, но ние все още не сме запознати с този проект. Той дали 

изобщо ще остане в този му вид. 
 

Славка СПАСОВА 
Той беше обявен в Община „Аспарухово“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За това казвам, че той се обявява точно за да си изразите позициите, 

но това е много ранен етап, който да го коментираме в Общински съвет. 
 

Славка СПАСОВА 
Всички електро стълбове, цялата ВиК мрежа... 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо, аз ви разбирам, но нямаме окончателен проект за план. 

Благодаря. 
 

Славка СПАСОВА 
Имаме една единствена „Араб чешма“, имаме един Православен 

параклис, всичкото това се бута от новите улици. Всичко това се .... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, Вашата позиция. 

 
Славка СПАСОВА 
Частната собственост е ... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Казах Ви, утре на ЕСУТ, също да я заявите, защото органът, пред 

който може да го направите в момента, е ЕСУТ. 
 

Славка СПАСОВА 
В колко часът? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Девет часа. 
 
Славка СПАСОВА 
Къде? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви отговорят. Не мога да кажа в момента къде. Трябва да проверя 

и да Ви отговоря. Обикновено се прави на шестия етаж, на петия, извинявам 
се. На петия етаж в сградата на общината.  
 

Славка СПАСОВА 
Ще дойдем. Да. Добре. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 И да заявите тази позиция конкретно и точно за стълбове-къде, улици- 

кой са по-тесни, къде се преминава през къщи. Всичко това трябва да го 
кажете там. 
 



Славка СПАСОВА 
/н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото това е органът, който да ги вземе предвид тези Ваши 

становища. 
 

Славка СПАСОВА 
И Православен параклис се унищожава вековна чешма, която е 

изворна чешма и всички птици, костенурки.... 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз мисля, че след като го обясните това нещо, никой няма да си 

позволи да унищожи една вековна чешма. Просто го обяснете на Експертен 
съвет. 
 

Славка СПАСОВА 
И Параклиса, който се унищожава. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря. Някой друг желае ли думата? 
 
Славка СПАСОВА 
Благодаря Ви. Довиждане. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли се представили за протокола, за да може да отбележим това, 

което казвате. 
 

Мария ПАНЕВ 
„Боровец-север“, Мария Панев. Искам да допълня към всичко това и 

много други неща, че минаха дванадесет години от приемането на „Боровец-
юг“, регулационния план. Това, че е пропуск на Община Варна или на 
държава, че не е разглеждан тогава, как ще се развият нещата в Боровец, 
пътя имам, главния предвид, взема се само от северната част, се отнема. 
Искам при разглеждане, настояваме всички за преразглеждане и на 
„Боровец-юг“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 



Мария ПАНЕВ 
За да бъде отнемано поне по-малка част. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах позицията Ви. Благодаря Ви. Утре също така може да го 

заявите това нещо на ЕСУТ. Има ли други желаещи да вземат отношение? 
Не виждам. Поради изчерпваме на дневния ред, закривам днешното 
заседание.  
 

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