
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 30 
 
Тридесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 28.11.2022 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 12:30 
ч. 

 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват 9: 
 
Анелия Димитрова КЛИСАРОВА 
Генадий Христов АТАНАСОВ 
Даниела Стефанова Иванова - ДИМОВА 
Емил Николов БОЯДЖИЙСКИ 
Калин Колев МИХОВ 
Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ 
Руслан Владков ВЛАЕВ 
Щериана Валентинова ИВАНОВА 
Янко Петров СТАНЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми гости, налице е изискуемия, съгласно Правилника ни 

кворум, поради което откривам Тридесетото заседание на Общински съвет 
– Варна. Имате разпространен дневния ред – проект, предварително 
изпратен през системата. Като преди да дам възможност за мнения и 
съображения по него, ще направя едно предложение – от точка първа, 
подточка втора да отпадне от дневния ред на днешното заседание, поради 
необходимост от изясняване на допълнителни обстоятелства до оформяне 
на предмета на въпросното споразумение, което е предмет на точката и 
съответно разглеждането му повторно във връзка с всички допълнителни 
обстоятелства. Имате думата за мнения и съображения по предложението 
за отпадане. Доктор Митковски, заповядайте. Няма? Не виждам мнения и 
съображения по въпроса, поради което подлагам на гласуване отпадане на 
точката. Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата по дневния ред за предложения. Доктор Митковски. 

Заповядайте. 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги. Когато първоначално ми се 

обадиха от Канцеларията, че ще има такова заседание - извънредно, мислех 
че това е заседание, във връзка с пневмо-фтизиатричната болница и 
решение на проблемите, които са там. Оказа се, че нямаме такава точка, 
въпреки че комисията, която беше сформирана от Общинския съвет 
свърши своята работа с предложение. Но така или иначе предложенията, те 
няма как да са краткосрочни, и знаете, че там без решение на 
министерството няма как да се случат генерални неща по отношение на 
собствеността и т.н. и дейността на болницата, но там със страшна сили 
виси въпросът със задълженията и то най-вече към доставчици, доставчици 
на енергия и към заплатите на колегите, които работят там. Доколкото си 
спомням последното така писмо на „Енерго-про“ беше с дата 18-ти 
ноември. Слава Богу, мисля че не са спрели още тока. Но така или иначе, 
мисля че трябва да вземем решение по този казус. Да не стане така, защото 
те във всеки един момент могат да го спрат. Сега в момента не го спират 
благодарение на тяхна добра воля, така или иначе. А другото, което сме 
предложили, то няма как да стане за един-два месеца, но моето 
предложение е да вземем решение да включим точка да вземем решение да 
покрием задълженията към „Енерго-про“ и към заплатите и за заплатите на 
служителите в болницата. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, доктор Митковски. Колеги, имате думата за мнения и 

съображения. Режим на гласуване. А, Марица Гърдева? Заповядайте, да. 
Не видях заявката.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, колегата Митковски не беше на предишната сесия, 

когато ние разгледахме въпроса и взехме съответното решение да се 
отнесем към министерството. И смятам, че така да го включваме в сесията, 
без отново да е минало през комисии и да имаме някакво становище от 
Министерството на здравеопазването, просто в момента само ще си 
говорим. Още повече, че ние няма как да изплащаме сумите, които са като 
задължение на съответното болнично задължение на части, защото там 
доколкото знам има и запор от НАП.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз това, което искам да Ви уведомя, че във връзка с 

приетото решение съм изпратил отново писма до Министъра на 
здравеопазването и съответно заместник-министъра – ресорния, който 
отговаря за този тип лечебни заведения, с което го уведомявам за взетото 
решение, съответно настоятелно молим да се пристъпи към прехвърляне на 



дейността към някои от големите болници, в каквато връзка бяха дебатите. 
Господин Капитанов, заповядайте.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря, господин председател. Обръщам внимание на това, че 

комуникацията между Община Варна и Министерството може да бъде 
относително тежка и да отнеме дълго време и в тази връзка имаме все пак 
предупредителни писма за спиране на тока на болницата. При това 
положение има две възможни решения, както ги виждам аз. Едното 
решение е да поемем в момента ангажимент, нали може би на това 
заседание, защото не може да го внесем като точка, но общината да 
гласуваме да бъде платено задължението на болницата. Другото, което е 
неформално, но може да се случи е общинска администрация да 
предприеме действия за разговори с дружеството за доставка на 
електроенергия да не спира тока до момента до който не бъде решен този 
казус. С гаранция, че общината поема ангажимента да вече тежестите, 
които са възникнали, в краен случай да ги поеме тя. Не знам за гаранциите 
дали е възможно да се направи по този начин. Но разговорите според мен 
са задължителни.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има такава възможност да се водят разговори 

безспорно. За гаранциите аз също не съм сигурен, както казахте. Колега 
Димитрова, имате думата. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, категорично подкрепям доктор Митковски. 

Престъпно е, как да Ви кажа, неморално е да имаме извънредна сесия за 
пари, но не за пари за здраве и обгрижване и за ток на болница и заплати 
на медицински персонал, които не знам колко време не са плащани. Вие 
представяте ли си, колеги, ние да сме на мястото на този персонал? А на 
тези болни? Може да са 13 болни. Кой иска срещу Коледа, било то на два 
часа, нали по някакъв график или повече да е без ток в болница? Това е 
престъпно. А кой от нас би искал срещу Коледа да е колко месеца без 
заплати? Някой знае ли? Вие можете ли един месец без заплата? Защо ние 
не се откажем… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Минавате по същество, минавате по същество. Дайте по 

процедурата.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
….от нашите заплати. По същество подкрепям точката, защото дори 

да няма пари общината, ако трябва ние ще стоим един или повече месеци 



без заплати, но не е морално за нас да има пари, а за Тубдиспансера, който 
е с особена грижа и особен статут да няма пари за ток и за заплати. Така 
че, категорично подкрепям да влезе като извънредна точка в дневния ред с 
решението, което предложи доктор Митковски – да се покрият 
задълженията към енергото и за заплати на персонала. Много Ви моля, 
колеги, поставете се на мястото на тези хора. Ние трябва да сме преди 
всичко хора и да помним клетвата, която сме полагали. Благодаря Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Госпожо Гърдева. Моля, кратко и да не навлизаме в 

темата по същество, а по процедура. По дневния ред. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Кратко и ясно. Писмото, което беше получено, първо е към 

ръководството на болницата. Ръководството на болницата в момента 
получава 90 лева на ден, леглоден за болен. Ръководството на болницата 
може да предприеме разговори с „Енерго-про“ за разсрочване на 
задължението.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма други мнения и съображения по въпроса. Режим на гласуване 

по предложението на доктор Митковски, както той го формулира.  
Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 
За протокола: Станислав Иванов– „въздържал се“, Николай Евтимов 

– „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 14; против – 4; 

въздържали се – 23; отсъстващи – 10, предложението не се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващи заявки – Георги Георгиев. В предварение да кажа, че 

следва да мотивирате извънредния характер на предложението си. 
Заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбира се, господин председател. Предвид факта, че имаме 

извънредна сесия, на която не можем да питаме нищо Кмета на Варна, 
предлагаме точки, които имат изключително извънреден характер. Първата 
точка е свързана с един сериозен проблем, за който ние от Възраждане 
алармираме вече доста време, предполагам, че стана година. Това е залата 
„Димитър Нушев“ на стадион „Локомотив“. Става въпрос за това, че 
електричеството там спира, когато по неясни причини, когато реши и за 
колкото време реши. Получава се така, че хората, които спортуват в тази 



зала изведнъж остават без отопление и осветление и практически 
въпросната зала става неизползваема. Ако това се изтърпяваше през лятото 
и времената, когато има по-дълъг ден, в момента това просто прави залата 
неизползваема. Оказва се, че повече от година продължава тази ситуация, 
като с колегите от Възраждане отидохме на място и видяхме действително, 
че след 17 ч., миналата седмица се получи така, че в рамките на няколко 
часа имаше четири спирания на тока за по 10 минути и забележете 
получава се така, че се включва аварийно захранване, което осветява 
залата недостатъчно в период на още 5-6 минути. Така че в рамките на 
един час се загуби тренировъчен период от порядъка на поне 15 минути. 
Разберете това, това просто демотивира както малки и големи, които се 
състезават във въпросния обект и то опитват се да тренират там някакви 
резултати да постигат, така и хората, които ги тренират. Един град, ако не 
може да си осигури нормална зала… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Минахте в темата по същество. Просто формулирайте 

предложението ясно и точно. Извинявам се, че Ви прекъсвам.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Въпросната точка…разбрах, разбрах. Господин председател, ясно и 

точно предложение за … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение за проект, който да се включи в дневния ред. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Разбрах. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С правното основание, с всичко. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. Община Варна възлага на Дирекция „Собственост“ и 

Дирекция „Инфраструктура“ установяване и решаване на проблема със 
спиращото електрозахранване в зала „Димитър Нушев“ в комплекс 
„Локомотив“… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…като необходимите ремонти следва да приключат до края на 

настоящата година. Благодаря.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Въпросът не е от компетентността на съвета, още повече не е 

коректно формулиран. Община Варна няма как да възлага на 
администрацията. Следващо предложение. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
…общински съвет. Добре. Важно беше да коментираме този 

проблем, да го издигнем… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…на комисия, внесете предложение писмено… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, ще внесем. Една година вече хората не знаят какво що… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не си губим времето. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
За съжаление губим времето на хората, които се опитват да създават 

нещо в този град. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Второто предложение.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Следващото предложение. Не знам, трябва да дойдете някога да 

видите тези родители за какво става въпрос и какви пожелания отправят 
към Общинския съвет и хората, които управляват града. Следващото ми 
предложение е свързано с това точка 1(3) да бъде отложена до март 2023 г. 
във връзка с това, че нямаме допълнителни оферти от други финансиращи 
банки и във връзка с това, че офертата за кредит от „Алианц банк“ може да 
бъде значително подобрена, може да бъде доста по-ефективна, както и ако 
получим оферти от други банки, ще се създаде конкурентен принцип и 
току виж сме получили много по-добри условия за жителите на града, 
както и би било добре за този ключов, изключително ключов за Варна 
парцел, имот, да се направи конкурс, където да участват архитекти и 
ландшафтни специалисти, които да предложат, може би много по-
ефективни приложение на имот, който струва милиони и се намира на 
ключово място, пак повтарям, в града. Затова предлагам въпросната точка 
да бъде отложена.  

 
 
 



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

Предложението за отпадане на точката от дневния ред, както колегата 
формулира.  

Има ли колеги, които не са успели през системата? 
 

За протокола: Петко Петков – „въздържал се“, Георги Георгиев – 
„за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 10; против – 10; 

въздържали се – 20; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Димитрова, заповядайте – заявка. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, тъй като ползвам обществен транспорт, 

гражданите ми поставят обществени, спешни проблеми, които трябва 
наистина спешно да решим. 

Първо, първото ми предложение е декларация против поредното ни 
въвличане в поредната национална катастрофа по повод годишнината от 
Ньойския договор. Вчера имаше поход на майките за мир. Не знам как 
някой може да се смее на такова предложение. Има ли по-важно нещо днес 
от мира?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля Ви, само да кажете какво е предложението за включване в 

дневния ред. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Декларация против въвличането на България в поредната национална 

катастрофа и повода са годишнината от Ньойския договор и вчерашния 
поход на майки за мир, организиран в 21 града в страната, в това число и 
във Варна. Моля, да гласувате това мое предложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Декларация за въвличане… 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Приемане декларация буквално от две изречения. Приемане от 

Общински съвет декларация против въвличането на България в поредната 
национална катастрофа. Повод - годишнина от Ньойския договор. Първият 
повод е решението на Парламента за предоставяне военна помощ на 
Украйна. Второ, годишнината от Ньойския договор вчера и похода за мир 
в събота на майки, организиран в 21 града на страната, в това число и във 
Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. Има система за заявки. 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 6; против – 14; 

въздържали се – 19; отсъстващи – 12, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други предложения, колега Димитрова?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващото ми предложение, колеги, след нападението срещу мен и 

побоя срещу мен не чух декларация от председателя на Общинския съвет. 
За съжаление, единствените може би, които ми се обадиха бяха нашата 
парламентарна група. За мен това като общински съветник показва една 
как да Ви кажа неколегиална обстановка меко казано. Категорично считам, 
че такова нападение трябва да бъде осъдено от нас като съвет, защото е 
недопустимо в 21-ви век, претендирайки за членове на Европейски съюз и 
на една защитна организация НАТО на шестия ден след моята клетва аз да 
бъда нападната в офиса си, адвокатския, който се намира зад Районен съд и 
Районна прокуратура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега. Мотивирайте се… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
….което считам, че това не е личен проблем. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мотивирайте извънредните обстоятелства. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Извънредните обстоятелства са нападение срещу общински 

съветник. Има ли нещо по-извънредно?  
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. И какво предлагате да бъде включено в дневния ред?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Да приемете декларация, уважаеми господин председател, осъждащ 

посегателството срещу мен. Така, както приеха декларация Варненска 
адвокатска колегия, партия Възраждане, сдружението „Да спасим Дом 
Младост“, в това число и лично председателят, който тук присъства 
уведоми абсолютно всички медии за отрицателно време и се свърза с 
правозащитните организации. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, моля Ви, да не изпадате по същество във въпроса. Не 

обсъждаме в момента. Така. Мнения и съображения? Предвид факта, че 
няма конкретна формулировка, не подлагам за гласуване.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Предлагам формулировка – Общински съвет – Варна осъжда… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нито има формулирани, нито има формулирани извънредни 

обстоятелства. Така, следващото предложение. Следващото предложение, 
имате думата. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Това за мен е меко казано неколегиално, но ще продължа, 

въпреки това. Следващото предложение е решение на Общинския съвет за 
мораториум върху строителството по мое предложение 
РД21012631/21.06.2021 г. Извънредните обстоятелства са вчерашното 
свлачище в Италия, което буквално повтаря, това което се случи в 
„Аспарухово“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви моля, дайте по-сериозно. Формулирайте извънредни 

обстоятелства за включване в дневния ред. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател, достатъчно сериозна съм. Питайте хората от 

„Аспарухово“… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има Правилник, има Правилник, има и процедура, Вие сте адвокат, 

знаете как да формулирате предложения. 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Знаете, че когато 15 минути вали във Варна, Варна се наводнява. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама недейте да се надговаряте с мен. Пак казвам, формулирайте 

конкретен проект за решение и извънредно обстоятелство. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Проекта за решение е: Мораториум върху строителството по мое 

предложение и Ви цитирах номера. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Дотук формулировка нямаме. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Извънредното обстоятелство е – всеки ден се къса подземната 

инфраструктура на града, увеличаваме синьо-зелени и пембени зони, но не 
спираме презастрояването. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Бяха разрушени ключови сгради и продължават да бъдат 

разрушавани 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря. Няма да подложа на гласуване 

предложението, предвид факта, че няма конкретна формулировка и 
съответно извънредни обстоятелства. Прочетете си Правилника, има 
текстове, как трябва да изглежда едно предложение, правни основания, в 
случай, че има финансови средства какво трябва да съдържа и т.н. Доктор 
Митковски, по темата ли? Заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин председател, колеги, съжалявам това, което се е случило на 

колежката Димитрова, но аз, пък и моите колеги сега научихме за това 
обстоятелство. Това наистина е не само, че е общински съветник, а 
посегателство срещу здравето и живота на всеки един човек е нещо, което 
е недопустимо. Още повече пък, ако става дума за някакви политически 
пристрастия или участия като съветник, като общински съветник в 
Общинския съвет. Това между другото в Общински съвет – Варна се 
случва, поне аз знам за втори път. Посегателство върху здравето. Иначе 
върху имуществото е имало и друг път и на други колеги се е случвало. 



Така че, мисля че наистина, ако тези обстоятелства са изяснени, ние 
наистина трябва да излезем с декларация по повод случилото се на 
колежката Димитрова.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате ли други предложения, колега Димитрова? 

Момент. Заповядайте. Заповядайте. Имате думата за предложение, което 
да формулирате. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващото ми предложение е декларация от сдружението „Да 

спасим Дом Младост“ против престъпното и безстопанствено 
унищожаване на обществените блага, които се …блага и обекти, 
обществените обекти, извинявайте, в които се ползваше минералната вода 
на Варна. Незабавно възстановяване на балнеологичните и балнеолечебни 
басейни на „Дом Младост“ и обществената минерална баня … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Този въпрос го обсъдихме на предходната сесия и се повтаряте и към 

настоящия момент няма нищо внесено писмено… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…извънредните обстоятелства, господин председател, че „гъбата“ ще 

бъде… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оставете „гъбата“, говорите за Дом Младост. На предходната сесия 

Ви казах абсолютно същото нещо. В рамките на три седмици от 
предходната сесия няма нищо постъпило като предложение от Вас, което 
да бъде разгледано. На предходната сесия Ви го казах същото нещо. Сега 
го повтаряме едно към едно….. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател, повече от година…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…което за мен означава, че това нещо се прави за пред камерите. 

Надлежно формулиран проект за решение, да си влезе в комисия, да се 
разгледа, след което, в случай, че комисията прецени… 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател, имаме достатъчно юристи, които ….. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямам ангажимент, нито задължение, както да формулирам 

предложения Ваши, така и да внасям Ваши предложения. Следващото 
предложение. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
В градинката под ДЗИ, в нарушение на ЗУТ започва строеж в 

общински имот според кадастралната карта с археологически разкопки. 
Считам също, че трябва да бъде внесено като извънредна точка в дневния 
ред изясняване обстоятелствата и кой и как е допуснал тази поредица от 
законови нарушения. Предлагам го за включване като извънредна точка, 
тъй като за „гъбата“ и за този имот се разбра след предната ни сесия. 
Буквално на следващия или последващия ден след нея, което ме навежда 
на мисълта, че някой умишлено, да не предизвика обсъждането тук, 
защото тук това е местният парламент, който трябва да решава какво 
трябва да става с обществените ресурси, с нашите зелени площи, с нашите 
минерални басейни, с нашите минерални бани. И е недопустимо да се 
включва точка извънредна за баня от 2-ри век и ние да имаме терми от 2-
ри век, а съвременните блага – минерални и обществени да бъдат тотално 
унищожавани. Това е недопустимо за мен, затова предлагам както за „Дом 
Младост“ и „гъбата“ точка, така и за градинката под ДЗИ като извънредна 
точка в дневния ред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, по същите мотиви няма да го предложа 

на…да го подложа на гласуване и на обсъждане, предвид липсата на 
формулировка и конкретика. Следващо предложение имате ли за 
включване в дневния ред?  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващото ми предложение - фактическо затваряне Морската 

градина за коли с предварително изпълнение. Имате го достатъчно добре 
формулирано предложението, което отложихте на предната сесия. Това, 
което ние предложихме от Възраждане беше предварителното изпълнение 
чл. 60 по…чл. 60 на АПК, поради застрашаване живота и здравето на 
разхождащите се в Морската градина. Поради това е спешно. Поради това 
е извънредно и трябваше да се случи преди доста време. Знаете, че за 
много кратко време беше затворена след смъртта на детето в Морската 
градина на международния ден по безопасност на движението по 
пътищата… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах предложението Ви. 
 



Мария ДИМИТРОВА 
…на паркинг… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…минавате по същество. Не обсъждаме темата по същество. Научете 

си правилата, процедурните.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Извънредността просто обосновах. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извънредността, както и на предходната сесия отново Ви 

уведомявам, че има решение на комисията, която е разгледала промените в 
Генералния план като решението на комисията съответно е да се разгледа 
на Общински съвет, след като бъдат представени вътрешните правила. И аз 
съм се съобразил с това решение на Ваше, на комисията, на колеги 
общински съветници. Благодаря. Следващо предложение. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Само секунда, господин председател…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…това решение на комисията е за изключения. Изключения трябва 

да са само трите специални режими на движение… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ще се обсъжда, когато разглеждаме темата. Така, имате ли 

друго предложение?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващото предложение е – прокарване водопровод на горната 

половина на квартал „Изгрев“. Знаете, 12 години вече го поставям. Хората 
в половината квартал „Изгрев“ нямат водопровод. Дори преди 7 години, 
Вие не бяхте съветници… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма извънреден характер това предложение … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има, господин председател. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващо предложение? Не казвам, че не е важно. Казвам, че няма 

извънреден характер. Следващото предложение. Може.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващото ми предложение е спиране достъп тежки над 10 тона 

товарни автомобили в квартал „Изгрев“ и другите бивши селищни 
образувания, в които все още няма тротоари. Защо е извънредно? Защото 
… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Спиране на движението се извършва по определена процедура, 

описана ясно и точно в българското законодателство, без съобразяване, с 
която ние няма как да приемем каквото и да било решение. Имате ли, 
имате ли извървяна…декларация няма как да се приема по такъв въпрос. 
Така, ако имате нарочно предложение по темата, което да е съобразено с 
действащото българско законодателство ще го подложа на обсъждане и 
съответно на гласуване. Общо формулирани предложения без правни 
основания няма да подложа на обсъждане. Имате думата. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Поредното предложение – вземане решение от Общински съвет – 

Варна за безплатен обществен транспорт. Защо е извънредно? Първо, 
предложила съм го още на 6.02.2017 г. с ОС17000097ВН. Защо е 
извънредно? Защото ще решим над 10 от проблемите на града – 
задръстванията, ще разтовари движението. Липсата на паркоместа и 
нуждата от допълнително изграждане на паркинги, поддръжката на 
улиците, шума, запрашеност, достъпност. Ще създаде по-голяма 
безопасност на движението за нашите съграждани, по-малко катастрофи, 
по-малко материални щети, по-малко жертви. Ще спести монтирането 
колчета по тротоарите, търсене още паяци… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество сте. Дайте коректно формулирано предложение, което 

да подложа на обсъждане процедурно за включване в дневния ред. 
 
 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Общински съвет – Варна приема решение за въвеждане безплатен 

обществен транспорт в града. Защо е извънредно… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Благодаря Ви. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
….е, че смятате да вдигате на 2 лева… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма, няма формулировка на предложение. Нито има финансова 

обосновка, тъй като знаете, че Община Варна плаща за този тип услуга. 
Дотира, субсидира и т.н. Така, следващото Ви предложение. 
Формулирайте си ги надлежно да влязат в комисия и така. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Общински съвет – Варна…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, само още нещо да кажа, ще внеса още днес предложение за 

изменение в Правилника, предвид процедурното поведение на някои от 
колегите от предходните две сесии, с които ще предложа на вашето 
внимание изменение в Правилника извънредни точки в дневния ред да се 
включват само писмено. Не може да отправяте, понякога, когато съм си 
позволявал да вкарвам предложение за извънредни точки, упреци към 
ръководството на съвета, че са в последния момент входирани, не знам си 
как, не сте успели да ги прочетете и т.н. А тук на микрофон да слушаме 
втора поредна сесия по десет неформулирани, неиздържани правно 
предложения и да губим един час от заседанието си. По тази причина още 
днес ще предложа изменение в Правилника. Госпожо Димитрова, имате 
думата. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател, всичките тези точки в продължение на 12 

години съм ги внасяла като предложения. Имаше достатъчно време 
администрацията да ги оформи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обсъждаме в момента…. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващата точка. Общински съвет – Варна приема решение 

задължава районната администрация и общинската незабавно да приемат 



процедура по отваряне пътеката към моста на „Подвис“, тъй като там са 
засегнати интересите на 2 000 души, поради честити ВиК аварии, ремонти 
и презастрояване се лишават от автобус № 13, а друг не минава, 
живеещите на ул. „Железни врата“, „Евлоги Георгиев“. Ако се отвори 
пътеката те ще могат да ползват 10-ти номер. Години наред лишаваме 
живеещите в …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. По същество минахте. Минахте по същество. Така. Госпожо 

Гърдева, заявка имате. По въпроса ли? Да, заповядайте.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, във връзка с 

предложенията общо на колегата съм подготвила един подарък към нея. 
Това е Правилник за организацията и дейността на Общински съвет. 
Връчвам й го. Много се надявам да го прочете и да се запознае с него и 
най-вече да го спазва, както си е положила клетвата.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Само право на отговор, не повече от минута на госпожа 

Гърдева. Госпожо Гърдева, като адвокат ще Ви кажа, че правилника е най-
низшестоящия нормативен акт. Над него има Конституция и закони. Аз 
съм се клела в Конституцията и законите на страната. Правилникът, когато 
бъде променен, съвместно като го променим и е в полза на гражданите, те 
да се изказват в първа точка на дневния ред и да питат Кмета равноправно, 
както ние питаме, а не да чакат последната точка и разочаровани да 
напускат и да казват аз няма да идвам следващия път, защото ако дойда не 
искам да довършвам изречението. Когато слезете на …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мина минутката. Мина минутката. Така. Мина минутката. Господин 

Капитанов. Дуплика. Марица Гърдева – дуплика. Извинявам се, колега.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи, от това, което чухме от колегата като декларация, излиза, че 

тя няма намерение да спазва Правилника на Общински съвет, върху който 
сме работили всички ние като колеги и който сме приели всички ние. Сами 
си направете изводите, че общински съветник не желае да спазва 
Правилника на Общински съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Капитанов, имахте заявка. А, след нея Ви е заявката?  
 
 



От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, не е във връзка с нейното? Ок.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Последното ми предложение. Поели сме ангажимент към децата, 

които се обучават в Общински детски комплекс или Център за подкрепа на 
личностно развитие, преди 12 години – предходния Общински съвет, за 
изграждане на сграда на Общински детски комплекс Варна. Считам, че 
това е по-спешно, отколкото да се правят още паркоместа под сграда 
обществена хикс, строена преди години игрек от едно общество…как да 
кажа от…във едно време, което продължаваме да отричаме. Най-важното и 
необходимото са децата ни. Ежедневно се сблъскваме с противоправни 
поведения на подрастващи. А, именно начина да бъдат спрени те е да 
бъдат социализирани в Центъра за подкрепа с личностно развитие, където 
може да не знаете, но там обучението, единственото място, където в над 15 
форми може би и 20, може да се обучават децата е безплатно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество. По същество минахте. Продължавате да нарушавате 

правилата. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…така че предложението ми е за – Общински съвет – Варна взема 

решение за изграждане сграда на Центъра подкрепа в личностно развитие. 
Това ще е предколедния подарък на децата, защото предходния общински 
…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Няма формулировка на предложението. 

Няма надлежно формулирано предложение. Така. Господин Капитанов, 
заповядайте.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първо, да върна 

малко назад. Предложението за промяна в Правилника по принцип е 
смислено, но аз бих го направил по друг начин. Нека всеки да бъде 
ограничен поне до три извънредни положе….предложения. това би било 
по-логичното, защото писмени понякога се получават ситуации, които са в 
рамките на часове и трябва да се реагира и не винаги писмено е възможно. 
Нали, това по темата за евентуална злоупотреба с правото на глас.  



В извънредната сесия ние би трябвало да коментираме казуси, които 
са от висока важност и в същото време са спешни. Някои от нещата, които 
чуваме очевидно не отговарят съвсем на това определение, но аз искам да 
се обърна към вас с нещо, което, считам че е и важно и спешно. Всички вие 
трябва да сте получили едно писмо от ръководителя на школа „Дедал“, 
който всъщност посочва казус, в който тяхната школа изпада в състояние 
да спре след 20 години, от които 10 години партньорство с общината, да не 
може да работи. Причината е тривиална. Не сключен договор с община….с 
Община Варна за ползване на помещението, което до момента те са 
ползвали. Тоест, те нямат никакъв отговор. Това ги поставя пред риска 
вече да не могат да участват в каквито програми там им помагат да се 
финансират. Тоест, аз предлагам да вземем решение на Общински съвет да 
бъде предложено от общината партньорство и да се сключи такъв договор. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. В тази връзка да Ви уведомя, че представителят на 

сдружението – господин Сотиров. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…се е срещал с кмета. Има поет ангажимент. Само в правомощията 

на Кмета е да ни направи такова предложение. То се подготвя на редовната 
сесия, която предстои тук в рамките на две седмици. Ще бъде внесено и ще 
бъде разгледано. Като той лично е уведомен за това обстоятелство. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Сотиров, не знам от какво произтича писмото му. Просто 

не съм… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Очевидно, нали в писмото пише, че от 8 месеца текат тези разговори, 

така че аз за кмета не искам да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пак казвам, предложение ще има внесено, надлежно от Кмета. Ние 

нямаме право да внасяме такива предложения. 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Тоест, на следващата сесия, която ще се случи до средата на 

декември… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, редовната. Преди празниците със сигурност, коледните. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Ами това със сигурност не им помага много, защото сроковете текат 

за кандидатстване за програми между другото Община Варна е една от 
малкото, които особено по фонд „Култура“ кандидатстването става в 
текущата година, а не в предварителната, така че искам да кажа, че това 
все пак е проблем. И ако може да стане по-бързо, е по-добре. Благодаря 
Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря, колега. Няма други заявки за изказвания. Режим 

на гласуване по дневния ред, ведно с направеното изменение по мое 
предложение за отпадане на подточка две.  

 
Общински съвет – Варна прие следния: 

 
Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

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

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

сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Община Варна, за кандидатстване по процедура „Подкрепа 
за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.  

(2) – одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор за 
банков кредит за финансиране на предстоящи СМР.  

 
2. Отмяна на Решения № 1075-2(29)/08.11.2022 г., № 1075-2-

1(29)/08.11.2022 г. и № 1107-8(29)/08.11.2022 г. на Общински съвет – 
Варна, върнати със Заповед № РД-22-7706-145/22.11.2022 г. на Областен 
управител на област с административен център Варна. 

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

„въздържал се“. 
 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 
въздържали се – 7; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа от дневния ред.  

 
  



I. 

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

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

сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Община Варна, за кандидатстване по процедура „Подкрепа 
за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.  

(2) – одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор за 
банков кредит за финансиране на предстоящи СМР. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Подточка първа „даване съгласие за заем съобразно финансиране на 

сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Община Варна за кандидатстване по процедура Подкрепа 
за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Етап 1.  

Имате думата. Господин Златев, Мартин Златев. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на комисията по 

„Финанси и бюджет“ доста добре разгледахме този въпрос, но имам два 
въпроса към г-н Иванов, към зам.-кмета. Кога според него ще стартира 
процедурата по този първи етап? И второ, бихте ли заявили, тъй като в 
момента доста хора ми се обадиха, колко би струвало това заемообразно 
подпомагане, т.е. колко би струвало всички тези процедурни такси за 
паспорти и така, които след това евентуално при спечелване на проектното 
предложение, което е, ще бъдат върнати от тези средства? Колко горе -
долу се оценяват 6 от 50 ли бяха или 12 лева, за да може … 6 или 12 лева? 
Искам да знам горе-долу колкото ще бъде… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Задайте си въпроса? 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
… колко ще бъде сумата, която се очаква да заплатят собствениците 

при кандидатстването, които при спечелване евентуално ще им бъде 
върната и горе-долу срокът, когато ще започне самата процедура за 
кандидатстване. Благодаря.  



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Иванов, заповядайте за кратки отговори на 

двата поставени въпроса от колегата Златев. 
  
Христо ИВАНОВ 
Очакванията са може би до края на седмицата или началото на 

следващата седмица да бъде пусната програмата. Постоянно излизат разни 
съобщения от Министерството на регионалното развитие и това, което 
мога да кажа е, че съвсем скоро време ще стартира програмата, а 
възстановимите средства, които са по насоките, мисля, че бяха 6,12 лева с 
ДДС, които … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… на квадратен метър. 
 
Христо ИВАНОВ 
… на квадратен метър, които са допустим разход и са възстановим 

само че само за секунда, тука… че тя сумата е без ДДС, която беше 
обявено, за да мога да ви.... Има го в насоките. Вече, дали по този начин ще 
излезе в преоткриване на програмата… Без колко пари е?... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това са предварителните условия. Добре, колега Ангелова, 

заповядайте.  
 
Христо ИВАНОВ 
… 6 лева и 12 стотинки на квадратен метър е стойността, 

максималната, която е възстановим разход след одобряването.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Заповядайте, колега Ангелова. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги, относно предложението Наредбата за 
паспортизация да бъде приемана от Кмета, предлагам след изготвянето й 
тя да мине за одобрение през Общински съвет. Това първо. Второ, имаме 
предложение към съответните кметства да бъдат изготвени, сформирани 
комисии, които да оказват съдействие на граждани.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ще го има така или иначе. Казахме го на комисията и го 

обясниха, че ще има във всеки район и в централната администрация 



звена, които … от експерти, които се занимават с оказване на 
административна подкрепа по отношение на желаещите да кандидатстват.  

 
Мария АНГЕЛОВА 
В тази връзка може би и на сайта на общината да има. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, ще има абсолютно цялата необходима информация за 

тях, а не разбрах другото за коя … коя Наредба визирате? Правилата, по 
които ще кандидатства. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Правила, по които ще се кандидатства и приемане на реда за 

определяне на фирмите, които ще извършват паспортизацията. Така е 
изписано. Втора точка ако може да скролнете малко екрана, защото не си 
взех таблета. Момент само. Нагоре.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Говорите за вътрешните правила. Трета точка по-скоро, не втора. 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Точно така. Кмета изготвя и одобрява правила. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, г-н Иванов, имате думата евентуално, но това допълнително би 

забавило процеса.  
 
Христо ИВАНОВ 
Да, в решението на Общинския съвет е, че ще има разработени 

правила за прилагането на решенията на Общинския съвет. Ето .. още 
малко… задължава Кмета да изготви и одобри вътрешни правила за 
кандидатстване от сдруженията...  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колегата има предвид тези вътрешни правила да бъдат внесени за 

разглеждане и да бъдат одобрени с решение на Общински съвет. Това 
значи, че ще се забави допълнително процеса.  

 
Христо ИВАНОВ 
За да направим правилата, трябва да излязат, да бъде отворена 

програмата и да бъдат ясни критериите за участие и всички съпътстващи 
документи. Това, което ние в момента гледаме и върху което 
разсъждаваме, това са насоките, които бяха, на база на които бяха 
направени публични обсъждания и бяха изпращани становища, коментари 



от браншови организации, общини, експерти и т.н. А когато излезе вече 
окончателните правила за участие, на база на тях ще бъде направена 
методиката и тя ще бъде изцяло съобразена с изискванията по 
оперативната програма и набора от документи, които трябва да бъдат 
окомплектовани за участието. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Не, идеята е друга, че може критериите така да са направени, че 

фирмите, които да извършват паспортизация отговарят на тези критерии са 
само две. Примерно казвам. 

 
Христо ИВАНОВ 
Ама моля ви се. За направата на технически паспорти е необходимо 

да бъде лицензирана фирма от Министерство на регионалното развитие. 
Това са надзорните фирми. Архитектурното заснемане се прави от 
архитекти, които са осигурени от страна на надзорните фирми. Там 
навсякъде се слага печат за професионалната компетентност. Енергийните 
одити се извършват от специализирани фирми, които имат регистрации 
също в това. Така че това, което ще бъде направено е критерии да има 
лицензи и да даде най-ниска цена и съответно нали сроковете, които 
трябва да бъдат изпълнени.  

 
Мария АНГЕЛОВА 
И все пак поддържам искането си това да минава в крайна сметка на 

решение на Общински съвет.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Правите предложение? 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Правя предложение след изготвянето на вътрешните правила за 

кандидатстване същите да бъдат одобрени от Съвета с решение на 
Общински съвет. 

 
Христо АТАНАСОВ 
А в комисия или директно да влязат в...? 
 
Мария АНГЕЛОВА 
Е, както си е редът първо в комисия и след това с решение. Е, щом 

можем толкова извънредно да вземем 18 милиона? Какъв е проблемът?  
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не уточнявам, не съм... Не споря, Не споря с вас. Уточнявам. 

Добре, благодаря. Заповядайте г-н….  



Николай МАЛЕВ  
Господин председател, колеги, понеже може би за втори или за трети 

път влизаме в същата дилема. Когато се кандидатства по проект и има 
насоки за кандидатстване и след това излезе програмата и правилата, по 
които ние трябва да кандидатстваме, ние с решение на Общинския съвет 
не може да ги приемем, да ги променим. Това предния път, не знам за кой 
проект, отново го искахте, влязохме в дебат за буквата, думата и т.н. сега 
отново го повтаряте това. Не знам. Няма как. По проект има изисквания, 
има правила. Ние на Общински съвет да дебатираме изречения, подточки и 
т.н. и да искаме да ги променяме. Това няма как да стане. Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на колегата. Г-н Златев, заповядайте. Всъщност има резон 

и предния път наистина го коментирахме. Това, че ние правила по 
отношение на програма не може да коментираме и да ги одобряваме. Ако 
някой не е съгласен какво да направим? Решаваме, че няма да приемем 
тези правила, тоест не одобряваме програмата. Не е в компетенциите ни да 
бъде това. Заповядайте, господин Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Тук ще ви подкрепя господин председател, ще подкрепя, че ние 

национална програма няма какво да обсъждаме, все пак се вземат на друго 
ниво решенията. Но сега се беше обявило, че ще бъде след две седмици 
сесията, а пък ние в момента гоним срокове от една седмица, т.е. това 
забавяне, самата програма доколкото съм запознат ще бъде на база, който е 
по-подготвен и на база, който първи успее да подаде документи. Така че 
всяко забавяне, което ние не можем да решим да променим тези правила, 
тъй като казахме защо - те са национални. Така че моето предложение е 
въобще да си минем по програмата, да няма такова обсъждане, да не 
забавяме процедурата. Хората чакат във всеки един момент да натиснат 
бутона и да кандидатстват. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз ви благодаря. Аз съм на същото мнение и ресурсът освен това е 

ограничен по програмата и в действителност първите по време ще бъдат 
първи по право и ще получат финансиране. Мария Димитрова е подала 
заявка за изказване, след това колегата Капитанов.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, аз като възпитаник на соц-а, с диалектическо 

мислене, анализ, синтез и т.н. считам, че преди 32 години ние не говорехме 
за енергийна ефективност, защото тогава изнасяхме ток. Имахме много 
блокове на Козлодуй.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля ви по същество. Всички знаем какво е било преди 32 години, 

поне 90% от залата със сигурност, без да обиждам по-малките от нас. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Проблемите се решават от източника им, господин председател. 

Второ, считам, че така наречената енергийна ефективност, а пак в соц 
времето беше качествено строителство от държавни фирми и със 
изпитване на всеки материал. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли направили предложение по същество, без исторически 

препратки. Моля. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Така наречената изолация и енергийна ефективност лишава 

помещенията от жизнено важния кислород. Аз съм инженер, дъщеря на 
инженер, който е построил тази сграда.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате ли предложения по същество? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… който, светла му памет казваше, че… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Димитрова, по същество. Много моля без лирическите 

отклонения.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Значи, господин председател, по същество считам, като гражданин 

… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По предложението на колегата Ангелова.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Аз ще гласувам „въздържал се“, тъй като считам, че не това е начина 

на решаване на проблемите. Начинът е да си възстановим енергийната 
независимост, да си възстановим добрите взаимоотношения със страните, 
които ни доставят останалите източници и да влиза кислород в нашите 
сгради. Защото лишаването от кислород… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Благодаря.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
…лишава от мислене на субектите и те стават обекти на управление. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Байчев? А, колега Капитанов, първо извинявам се. 

А, реплика, добре.  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги, и аз се изненадвам.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само за Съветския съюз не чухме, но предполагам след малко. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Геополитическото изказване ще го пропусна аз. Аз се изненадвам, че 

госпожата, която се изказва преди мен, ползва титлата „инженер“, защото 
няма човек не само в тая зала, въпреки че не всички имат претенцията да 
разбират от строително монтажни дейности, който да е на мнение, че 
изолацията на една сграда, на едни блокове, които ако не предприемем 
тези мерки, след няколко години ще трябва да се събарят, и не знам дали 
знаете там със собствеността как е въпроса със земята и т.н., и тия хора 
няма да имат никакво опция за живеене. И ние ако не предприемаме мерки 
сега, че влизаме в един казус, който е нерешим … тук въпроса е, няма да се 
връщам за времето и за износа на ток, защото и сега изнасяме ток, но поне 
нямаме режим на тока, което вероятно пропускате в изказванията си, но 
самата изолация и програмата за саниране, аз никъде не съм видял в нея, че 
ще зазиждаме прозорците, така че кислородът нужен на хората нека да не е 
онова течение, което в момента са получил от фугите на бетонните 
блокове, а да е кислород през една нова дограма, с едни нови 
стъклопакети, да влиза кислород и да дишат хората чист въздух, но в 
същото време да живеят на топло и да пестим така важната енергия. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Байчев, и най-важното от всичко казано дотук е, че 

програмата има пожелателен характер, колеги. Тя не е задължителна. 
Който иска да му „диша“ сградата в кавички, нека да си му диша сградата 
и да не кандидатства по програмата. Колега Капитанов, в крайна сметка 
дойде и Вашето време.  

 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Да, макар че аз бях по предишната тема, по предложението на 

колежката Ангелова. Решението, което ние ще гласуваме, задължаваме 
Кмета да изготви съответните правила. Тоест аз не виждам абсолютно 
никакъв проблем след това ние и да разберем и да санкционираме това, 
което е изготвено. Това няма… след като той може да изготви правилата, 
това означава, че ние въобще не говорим за правила на самата програма, 
извинявайте, колеги от другата страна, а говорим за нещо, което той трябва 
да преработи във формат, който да е приложим към нашия град. И при 
това положение съвсем логично и Общинският съвет, ако имаме някакви 
притеснения или съмнения, някои от нас, може би не всички, да поискаме 
да бъде санкционирано през Общинския съвет. Така че аз предлагам 
предложението на колежката Ангелова да бъде гласувано.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз тук няма да намесвам националните правила. Това, 

което казах е, че това допълнително ще забави процеса. Най-малкото 
защото ще има едни 14 дни да се чака срок за обжалване, в който срок 
съответно няма да може да се кандидатства за финансиране и толкова. 
Така, аз ще го подложа на гласуване въпреки това. Не е оттеглено 
предложението, така че няма проблем. Не виждам други мнения. Колега 
Байчев.  

 
Мартин БАЙЧЕВ 
Само дуплика на колегата. Освен 14-те дни срок, говорим за 

минаване през комисия, минаване през съвет, нали говорим за някакъв 
период, който ще е минимум месец. Така или иначе няма как да се случи 
по-рано. Тук въпросът е аз това, което чух от заместник-кмета е, че при 
положение, че говорим за национална програма, която всъщност е 
одобрена от Европейската комисия, ние така или иначе не можем да 
налагаме правила. Прав сте, добре е да има контрол, но аз не мисля, че са 
лишени по тоя начин от тая възможност. Даже по-скоро от думите на 
заместник-кмета разбрах, че при тях те са задават правилата за подбор на 
фирми, нали? По-скоро там е разковничето на вашето предложение, като 
фирмите единственото изискване ще имат да бъдат лицензирани и да 
отговарят на нужните изисквания. Така че всички фирми, които нали 
говорим в момента за енергийна ефективност обследване. Аз не мога да 
кажа какъв брой, но са много голям. Говорим за фирми, които са 
строителен контрол, така че всичките отговарят, които са в камарата и 
архитектите, които си слагат подписа също трябва да са членове на 
камарата. Няма някакви допълнителни изисквания някой да се казва Иван 
или да има някакви допълнения към това, нали? Така че тая санкция, която 
ние ще гледаме тя е малко безсмислена. Не даваме възможност на хората 
да се възползват от тези 40-50 дни, които евентуално бихме могли да се 



забавим просто с една превенция. Ние дори не сме видели в момента 
насоките на програмата. Някак си аз си мисля, че ако е формулирано по 
начина, който казва г-н Иванов и се поеме този ангажимент, може да не 
забавяме този процеса по тоя начин.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. За дуплика.  
 
Николай КАПИТАНОВ 
Колега Байчев, колеги, всичко това би било прекрасно и би било 

смислено, ако нямаше много основателното съмнение в някои от нас, че 
някои неща в общината не са съвсем по идеален начин да се случват. При 
това положение нали говорим за начина на избор на фирми. Всички знаем 
примерно кои фирми, все едни и същи фирми във Варна асфалтират, нали 
то е ясно. Въпросът е, че ние в момента говорим за принципа. И освен това 
аз извинявайте, обаче, останах с впечатлението, че тук вече всичко е 
предрешено, нали? Все едно, че вече сме го теглили този кредит и сега 
само формално минава през някакво гласуване. Ако е така, просто дебатът 
няма смисъл. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, напротив, дебат има и както виждате вече сигурно 15 минути по 

темата, никой не бяга от дебата. Така, г-жо Гърдева.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Сега първо да уточним, че ние не теглим кредит. Второ, да уточним, 

че това е национална програма, по която кандидатстваме, но тя има 
санкциите на Европейския съюз. Така че, за да бъдат верифицирани 
средствата по такива програми, те минават през контрола и на оперативния 
орган на програмата, и през съответния контрол на Европейския съюз. И да 
не правим подобни внушения тук в залата, защото това не е нормално, 
разговаряйки със собственици, с етажни собствености, които вече са се 
организирали, имайте предвид, че в момента те даже трудно намират 
такива фирми, които да им изготвят документацията поради простата 
причина, че фирмите са затрупани с работа. Фирмите се избират от 
собствениците на жилища, тоест от самите етажни собствености.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Подлагам на гласуване предложението на колегата Ангелова 

вътрешните правила да бъдат разгледани предварително и приети от 
Общински съвет Варна. Режим на гласуване.  

 
За протокола: Тодор Балабанов – „въздържал се“, Антоанета 

Цветкова – „въздържал се“. 



 
Резултати от гласуването: за – 8; против – 6; въздържали се – 26; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласуваме по същество предложението, което ви е изпратено. Режим 

на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1113-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 12 и чл. 59-61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение 
от Кмета на община Варна с рег. № РД22025032ВН/22.11.2022  г., 
Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да осигури заемообразно средства 
на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, 
регистрирани по  Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) 
за: 

- Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 169, ал. 1 
и ал. 3 от Закона за устройството на територията, в съответствие с 
изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите и изготвяне на архитектурни 
заснемания; 

- Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. 
Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от 
валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в 
експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната 
ефективност. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва 
бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в 
приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от 
ЗЕЕ), в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лева до 
възстановяването им по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Национален план за 
възстановяване и устойчивост на Република България.   

2. Дава съгласие средствата по т. 1 да бъдат осигурени от бюджета 
на Община Варна за 2023 – 2024 г. 

3. Задължава Кмета на Община Варна да изготви и одобри 
Вътрешни правила за кандидатстване от Сдружения на собствениците на 
многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление 
на етажната собственост (ЗУЕС), за изготвяне на технически паспорти на 
сградите и обследването им за енергийна ефективност на допустимите за 
финансиране сгради. 



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален 
кодекс, допуска предварително изпълнение, поради следното: 

- Значителния ефект за общината, който би могъл да се постигне 
със средствата, които се вложат в енергийно обследване на жилищата, 
които са част от градската среда. 

- Сроковете за кандидатстване са изключително кратки. 
- За определеният бюджет по Процедурата ще имат възможност да 

кандидатстват,  28 области и 265 общини в страната. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Тодор Балабанов – „за“. Има ли други колеги, които не 

са успели да гласуват? 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към следващата точка, както решихме преди малко 

втора точка отпадна споразумението за сътрудничество. Преминаваме към 
точка трета относно одобряване инвестиционната програма на „Двореца на 
културата и спорта“ ЕАД и даване съгласие за сключване на договор за 
банков кредит за финансиране на предстоящи СМР.  

Имате думата за мнения и съображения, колеги. Колега Георгиев, 
заповядайте.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, във връзка с настоящото предложение искам да дам пример 

с близките до нас държави, като например Румъния и градът Клуж-Напока, 
където беше изградена спортна многофункционална спортна зала на 38 
хиляди квадратни метра площ. Това е действително символ и начин за 
привличане на спортисти в международен аспект. Хора, които да дойдат и 
да подкрепят емблема на конкретния град. Община Варна и конкретно 
дружеството „Дворец на културата и спорта“ има потенциал да развие 
нещо стойностно, проект, който да бъде значим в европейски и 
международен план. Затова не разбирам просто какво е това бързане в 
петък да се внесе предложението и в понеделник вече да бъде прието на 
сесия, което показва, между другото, че Община Варна и специално 
Общинският съвет, когато има желание да се случат нещата, когато има 
нужда бързо и ефективно нещо да се проведе, се случва. Това е един добър 
пример. Надявам се и в други аспекти да бъде приложен. Та във връзка с 
конкретното предложение и договора за кредит от „Алианц банк“ дали има 
представител на банката, евентуално дошъл, както помолихме на 
комисията по Финанси?  

 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма подобно решение да кани представители на банката. Тук е 

изпълнителният директор на дружеството господин Христов.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, да, разбрах. Интересно беше да коментираме с представител на 

банката, но явно няма възможност да има такъв човек. Във връзка с 
конкретния кредит, конкретната оферта за кредит първото, което може да 
разгледаме е базата за формиране на лихвата. Коментира се основен 
лихвен процент, ОЛП плюс две и три основният лихвен процент и 
необичайната основа на база на която се сключват договори за 
дългосрочни кредити. Даже бих казал извънредна. Може би това е 
практика специално на банка „Алианц“. Основите, на база на които в 
момента се сключват такива дългосрочни кредити са Юробор. Другият 
вариант е индекс на депозитите. Тук в случая ще подпишете или 
евентуално ще одобрите предложение за оферта за кредит при 
нестандартни условия. Нещо различно, може би е добро. Може би е зло, не 
знаем, лошо, не знаем. Може би затова ние поискахме да има и други 
оферти от други банки. Само за пример ще ви покажа. Ще ви дам пример, 
че преди въвеждане на валутния борд, т.н. паричен съвет 1996 година 
основният лихвен процент достигна скромните 300%. 97-ма година падна 
до скромните 205,58%. В момента за първи път от 15 години имаме 
увеличение стойността на основния лихвен процент. В момента той е 
около 0,56 процента. Но това е буквално от миналата седмица. Тоест така 
наречените инфлационни процеси вече са факт. Има една теория, която се 
нарича теория на инфлационни очаквания и всички показатели, които 
виждаме в момента както в българската, така и в европейската икономика, 
показват, че предстоят сериозни инфлационни процеси. Редица 
анализатори коментират, че от следващата година март вече ще навлезем в 
сериозна инфлация. И това, което също предлагат, е отпадане на паричния 
съвет, тоест дисциплината, финансовата дисциплина в държавата. Тоест 
предстоят финансови диспропорции. В тази връзка вие приемате кредит, 
основан на основния ОЛП на основния лихвен процент. Най-малкото, 
което би трябвало да се изисква от настоящата оферта. Най-малкото 
казвам, ако държите на нея е да има таван в нивото на лихвата, тоест ако 
погледнете офертата там има минимум. Банката се е погрижила минимум 2 
и 3, но защо няма таван, при положение, че става въпрос за дългосрочен 
кредит от 18 милиона дългосрочен, в смисъл средносрочен или 
дългосрочен, зависи от гледната точка. Но все пак сериозна, сериозна 
финансова инвестиция, в която интересите на общината трябва бъдат 
защитени с някаква форма на лихвен таван. Защото представете си 
сериозни икономически диспропорции. Тогава лихвата може да достигне 



невъзможни за обслужване нива, а както виждаме, обезпечение на 
въпросния кредит е цялото имущество на „Двореца на културата и спорта“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
30 секунди имате. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. В тази връзка обезпечаваме кредит за милиони за 18 

милиона с имущество, многократно, многократно надвишаващо 
стойността на кредита. Също, следващата неясна стойност, неясен 
показател, при който вие ще взимате решение евентуално за взимане на 
кредит. Другото, което е държим този изключително ценен за облика на 
града имот да бъде използван максимално ефективно, а именно преди да 
бъде взето решение от петък в понеделник, да бъде извършен конкурс, 
където да дойдат специалисти, да си предложат своите решения и всички 
да вземат максимално ефективното за конкретния имот, за конкретната цел 
и за конкретния облик на града решение. Тогава вече ще имаме обосновано 
решение, ще имаме действително облик, грижа за този град, а не просто в 
понеделник ни се спуска една оферта с едни чертежи и с едно 
предназначение и в понеделник вече да бъде взето решение. Не знам, 
колеги, как бихте подкрепили нещо това. Групата на Възраждане не 
приема подобни факти.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика, колега Байчев, след това доктор Митковски.  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
На две, на три аз това, което виждам и което за мен е…микрофона… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва да слезете на долното стъпало, работи микрофона. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Това, което отчетох от изказването на колегата и бих намерил логика 

в няколкото оферти от банка, но оттам нататък. Първо този процес, 
доколкото знам, може би после господин Христов ще потвърди е почнал 
доста отдавна и проектиране и обследване на този имот са изпълнени 
детайлно. Дали е имало тогава конкурсен принцип? Може би той ще 
потвърди, но на мене притеснителното ми, което е в момента, е 
изказването на колегата за индекса и за тези 100, 200, 300%, които в едни 
други времена са се случвали, когато е нямало контрол над банковата 
система. Но да кажем, че това е нещо, което със сигурност ще избегнем, 
поради, най-малкото поради валутния борд. Но няколко пъти споменахте 
инфлация, галопираща, вървяща нагоре и т.н. Нали инфлацията би била 



тази част от звеното, която ще вдигне лихвата? Нали около това се 
обединяваме? За разлика от повечето европейски държави в България така 
или иначе сме вързани или към Юробор-а. Има колега, който мисля, че е 
юрист на банката и може да ви каже дали е възможно въобще да се сложи 
таван на някаква лихва, при положение, че той е обвързан с Юрибор да 
кажем или не знам в случая точно с какво е обвързан, но мен моите 
притеснения са, че ако продължава да се чака, няма ви да давам сравнение 
с магистралите, които са дъвка въобще политическа в последните години, 
но ако продължава да се чака едно нещо предвид, че съм част от подобен 
процес, цените нарастват много, много повече отколкото би бил този 
лихвен процент. Така че дали ние сега ще отложим или ще направим нещо 
имайте предвид, че това ще рефлектира на крайната цена на обекта. Със 
сигурност и съм категоричен в това, което казвам, защото в последните не 
само година, а може би десетилетия назад строителните материали не са 
спирали да са във възходяща посока. Така че към момента, ако приемем 
една лихва от 2% или нямам представа колко е, и наистина за пръв път е 
положителен Юрибор-а или не знам дали за това сме вързани, но в 
България определено лихвите се движат с значително по-малък процент 
растеж в сравнение с другите европейски държави. Дали защото банковите 
институции са се позаредили повечко със средства и така или иначе няма 
какво да ги правят в инфлация или по някаква друга причина, но тези 2% в 
сравнение с ръста на строителните материали – между 30 и 50%, ми 
изглеждат изключително несъществен аргумент, за да отложим нещо, 
което се чака с години и нещо, за което в момента се е намерила 
политическа воля. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Дуплика. Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Колега, колегата правилно каза, че трябва да търсим най-

добрите варианти за интереса на Общината и на гражданите на града. 
Господин председателят каза, че след 2-3 седмици ще има сесия отново, 
няма никакъв проблем до периода на следващата сесия, които са 2-3 
седмици да поискаме „Алианц банк“ да актуализира офертата, дотогава 
няма чак толкова да скочат строителните материали, имаме време явно, за 
да поискаме оферти и от 2-3 други банки, защото има банки, които дават 
основа за изчисляването на този индекс. Цената на парите е именно… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще ви дадем информация по отношение на другите банки след 

малко като дам възможност, защото…са водени разговори с… 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Чудесно. Може да поискаме актуализиране дори офертата на 

„Алианц банк“, защото колеги такса „разглеждане на документи“… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече времето. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Такса „разглеждане на документи“ – 4000 лв …извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски, заповядайте имате думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, г-н Христов, по принцип винаги 

сме били за изграждането на такъв вид паркинги, разбира се не само до 
Спортна зала, а изобщо из града ни, защото това е едно голямо, един голям 
недостатък, че въведохме кратковременното паркиране т.е. различните 
видове сини, зелени зони, преди да бъдат изградени този вид паркинги т.е. 
хората, които за по-дълъг период от време, трябва да оставят някъде 
превозните си средства, нямат къде. Хубаво е, че започва нещо такова да се 
прави, но тук започват и нашите притеснения. Как така беше определена 
точно тази сума, необходима за изграждането на този паркинг и не само за 
паркинга. Тъй като в цялата документация в тази КСС има изброени 
видове дейности, като количество дейност, но никъде няма остойностяване 
на тази дейност, поне не го видяхме. Не го видяхме, не знам как се е 
случвало. Освен това, само преди г-н Христов ще каже, преди колко 
години беше направен основен ремонт за много милиони на Спортна зала. 
Наистина тя придоби значително по-добър вид. Сега пак ще инвестираме в 
осветлението. Не знам защо се прави това нещо, защо е такава сумата за 
това при положение че след ремонта на залата лично аз, а и той е 
присъствал на спортни мероприятия, на волейбол, където с това 
осветление си функционираше залата. Не знам защо сега трябва да 
променяме, тогава похарчихме, не ние лично, но се похарчиха пари горе- 
долу, колкото за една нова Спортна зала. Притеснението ми е, че ако 
стойността на този паркинг е такава, при положение, че горе-долу знаем, 
че едни и същи фирми строят и ще строят тези съоръжения на територията 
на Варна, ние значи ще имаме освен най-скъпия булевард, ще имаме и най-
скъпите паркинги. На тази стойност мисля, че могат да се изградят, освен 
ако не предоставят някакво остойностяване на всичките дейности, които 
ще се правят по този паркинг, могат да се построят няколко паркинга във 
Варна. Благодаря Ви. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Благодаря. Преди да дам думата на Мария Димитрова, реплика 

на Марица Гърдева, преди това да кажа, че КСС-та има, приложени са в 
материалите, може да си ги видите по отношение на цените – ясно и точно. 
Г-н Христов коментира на комисия, но сега ще му дам възможност отново 
да Ви запознае, по отношение на начина на избора на фирмата българското 
законодателство изисква провеждане на открита процедура по ЗОП, така 
че ако има фирма, която би направила на по-ниски цени, ще се радвам тя 
да кандидатства и съответно да бъде одобрена за изпълнение на СМР-тата. 
Г-жо Гърдева. 
 

Марица ГЪРДЕВА  
Колеги, за този паркинг се говори от години. Вече не мога да си 

спомня колко години и репликата ми е и към двамата преждеговорящи. 
Дайте, когато нещо хубаво тръгва да се случва, отдавна очаквано и 
наистина необходимо да не правим евтини политически внушения, ама 
сега дайте да го отложим, защото някой може да открадне едни пари. Това 
леко казано и меко казано много се изтърка. Не хваща „дикиш“ вече. Ами 
ако на вашите избиратели хваща, смятам че малко грозно звучи. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да не се прекъсваме, д-р Митковски. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Тук имаме процедура, която е изключително прозрачна първо, ще Ви 

обясни колегата Христов за избора на банките, от там нататък знаете, че 
следват обществени поръчки и много Ви моля, знам че наистина сте във 
вечна предизборна кампания, ама дайте да не правим подобни внушения. 
Да помислим наистина за едно обществено благо, защото този паркинг е 
крайно необходим, освен всичко останало за мероприятията в Спортна 
зала и за да може да се ползва и от хората, които отиват в Морската 
градина. Да не говорим за факта, че с този кредит ще бъдат изградени 
фотоволтаици, които ще доведат до енергоспестяване. Това са 
изключително важни неща. Изслушах и икономическия анализ, и 
политическия такъв и смятам да предложа, като се изкаже колежката, с 
вота си, самите ние да изкажем мнението си по темата.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Мария Димитрова има думата. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, моите уважения към г-н Христов, но аз ще 

гласувам „против“ това решение, защото нито е жизненоважен проблема, 
нито е от извънредно значение точката. Мотиви. Девет от предложенията 



ми бяха свързани с живота и здравето на хората. Едното предложение с 
възпитанието, културата и образованието. Едното от предложенията ми 
решава проблема с презастрояването, а другото с липсата на паркинги…. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля, обсъждате предложения, които вече са отхвърлени. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Последно изречение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Последните три години искам да попитам, тъй като Двореца е и на 

културата, не само на спорта – колко общоградски концерта се проведоха в 
Спортна зала със свободен достъп? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Календара ще ви го подари г-н Христов. 

 
Мария ДИМИТРОВ 
Защото след няколко дни е Дряновицата вярно ли е, че тя ще е във 

ФК, защо спортната зала … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е извън темата. Тя е извън темата. Това е извън темата, ама това 

не е спорт. Дворец строен в соца. Г-н Капитанов, заповядайте. 
Заповядайте. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Димитрова, правя Ви забележка. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че във Варна 

има огромен дефицит на така наречените буферни паркинги, особено в 
местата, където са гранични със синя зона и в случая конкретно с 
единствения голям парк в града, на Морската градина. В случая аз не 
мисля, че някой по същество би оспорил, но аз задавам въпроса кое налага 
спешността на… извън осветлението, за което има някаква формулировка 
защо е спешно, кое налага спешността в момента за гласуване на този 



паркинг? И освен това си мисля, че не би ли трябвало преди това да минем 
през някакъв формат на конкурс, който да предложи най-доброто 
решение? Защото ние имаме в момента вече съществуващ паркинг, който 
на теория може да бъде разширен надолу, тоест с подземни нива.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То това е. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Не е. В момента това, което да дават е на едно място, в другата, в 

другия край. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е. Подземен паркинг. Аз не виждам защо трябва да има конкурс 

за подземен паркинг. Съвсем откровено Ви го казвам, нали? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук не говорим за визия, говорим за фотоволтаици, което обаче е 

много важно. Това също е спешно. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
… не забравяйте, че инженеринга е най-ефектния начин в тая страна 

нещата да отиват по крива посока, така че просто...  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това са европейски правила. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Защо в момента това да влиза в извънредна сесия? В смисъл какво е 

извънредното на  точно това решение? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обясних преди малко. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Фотоволтаиците и паркинга, и третият проект, който е… 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Единствено осветлението е .. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и осветлението. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
…е от някаква спешност, а другите не са. Защо другите в момента 

гласуваме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Както фотоволтаиците, също така дружеството плаща по 200 000 

лева месечно сметки за ток. Ей сега г-н Христов ще му дам думата да Ви 
каже. Освен това офертите на банките, както знаете, имат срок на 
валидност. Те не са неограничено във времето. Банката е дала оферта. 
Предложението е подготвено. Пак казвам разгледано е в комисия. Не се 
вкарва от днес за утре, нали, това предложение. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Но сесията е извънредна, нали? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Ще дам думата на г-н Христов или господин Христов, да, 

заповядайте. Колеги, ще Ви дам възможност след малко на подадените 
заявки. 

 
Минко ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н Балабанов, уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, уважаеми заместник-кмете, що се касае за това дали е важно 
или не, мисля, че няма смисъл да убеждавам който и да е общински 
съветник дали има нужда Двореца да изгражда паркинг или не. Ако някой 
не е убеден в тази зала, наистина нека да гласува „против“. Само след две 
години примерно ще видите каква ще е цената на същия този паркинг, 
защото ние го коментираме нееднократно пред вас. Този проект беше 
подложен на обществено обсъждане преди две години в зала Пленарна. 
Много ясно показахме какво ще се прави, каква е значимостта на този 
проект. Ще отговоря на господин Митковски по това колко би струвал той. 
Не изчислявайте само това колко струва грубия строеж на квадратен 
метър. Този проект включва връзка на вход 5 за публиката, която трябва да 
пренасочваме не само от вход 4, а към вход 5, с всичките изисквания за 
безопасна евакуация на публика за определен период от време. Този вход 
наистина страшно много ще облекчи заряда, бързия заряд и освобождаване 
на залата, което е страшно важно. Неслучайно споменахте и връзката с 
Морската градина. Всички изпитвате тези затруднения, когато тръгвате да 



се разхождате в Морската градина, къде да паркирате колите си. Не 
питайте обаче какъв е отливът от мероприятия, спортни и културни, когато 
хората пристигат във Варна с колите си, защото имаше и такива 
изказвания да си спрели колите някъде в буферни паркинги - от Добрич, от 
Шумен, от не знам си къде, да си хванат автобуса пък да дойдат до залата. 
Ако това е нормална логика, аз не я приемам. Имаме отлив точно за това, 
заради липса на паркоместа. Не може залата да е с 5 000 седящи места и 
ние да имаме 100 места за 100 коли. „Арена Армеец“ има 1 500 места и с 
организация по булевардите правят около 3 000 паркоместа. Опитвах се 
това да направя за Световното първенство по волейбол 2018 г. от 
полицията ни отказаха. Кметът се намеси тогава, за да пуснем двете ленти 
за паркиране. Разберете го колко е важно. Много е важно – сега и веднага. 
Ако някой не е убеден в това, съм готов отново да разговарям лично с него, 
да го повикам, да дойде да присъства на дадена проява. След това съм 
сигурен, че той ще е убеден. Имаше и други въпроси за това дали… да е г-
н Митковски за спортното осветление. Ами метал халогенните по време на 
ремонта не бяха сменени, просто подменихме лампите. Те не бяха 
включени в проекта и много неща не бяха включени в проекта. Голяма 
цена платих за ремонта на „Конгресна“ в личен аспект, но предстои ми 
същото и сега, нищо по различно от това, което ще скоча в екшъна за 
изпълнение на тези проекти. За спортното осветление изискванията са 
съвсем различни. 7-8 години по-късно може би гледате спортни прояви. 
Там се изисква бързо светване и изгасване на осветлението, представяне на 
отборите, следачи, всичко това, за да отговорим на изискванията на 
световните федерации, ние трябва да го направим сега и веднага, защото 
метал халогенна, тези, които са инженери, разбрах, че има и такива, като го 
изгасите той 30 минути не може да се включи, за да стигне до 
необходимите 2000 лукса на игралното поле. Има ли нужда още 
договорим? Фотоволтаици - 500% скачане на цената на тока? Колко още 
трябва да чакаме? Трябва да дойда да се моля за пари, защото не можем да 
си платим тока. Не, това е пътят веднага, сега и веднага. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За банката само кажете. За разговорите с банките. 
 
Минко ХРИСТОВ 
По разговорите с банката също. Ако погледнете лихвения 

калкулатор, ще видите, че там годишната лихва е 1,5% на година. 
Намерете по-добра лихва. Готово. Веднага ще сключим нов договор. 
Оферти. Затова ви казах с всичките проучвания, с всичките разговори, 
защото съжалявам, че тук господин Христо Иванов, той лично идваше с 
мен да обикаляме по банките, за да разговаряме. Това беше най-добрата 
оферта, затова предложихме тази оферта. Разбира се, догодина, ако не 
избързваме сега със сключването на договори догодина лихвения процент 



ще бъде много по-различен. И той обаче, както каза г-н Байчев, не е 
толкова съществено значение. Нещо повече, ние тук искаме да вземем едно 
принципно решение за развитие на комплекса. Оттук нататък всички 
необходими процедури по ЗОП ще докарат тази цена, която е най-удачна 
за изпълнението на съответните проекти. Господин Митковски, видяхте 
едно обобщено КСС. Няма как, КСС-то е направено детайлно, но няма как 
в момента да Ви го обявим, за да не дадем възможност на кандидатите по 
проекта да представят и по-добри оферти. Затова има КСС. Ако ние 
обявим цената, всички ще почнат да гонят точно тази близка цена и няма 
да има никакви разлики в избора. Така че заповядайте КСС-то е при мен. 
Мога да Ви го предоставя и да го разгледате във всяко удобно време. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Колега Губатов. 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
Уважаеми колеги, моят въпрос е свързан във връзка с документите, 

които ни бяха предоставени и свързани със следното – може би то обхваща 
част от отговора на директора на Спортна зала, но защо не са, защо не са 
посочени прогнозни стойности, във връзка с дейности заложени в 
проектите за финансиране, тъй като виждаме от документите, че 
обслужването на заема започва да тече на 25 декември? Защо нямаме 
прогнозни такива, посочени в документите, които са ни предоставени? 
Поне прогнози да имахме, нали? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Две години гратисен период има колега, по кредита. Сега следващата 

заявка от колегата Атанасов. Има заявки, постъпили предварително, да, и 
следващата е Вашата. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз мисля, че 

колегата би трябвало да знае, че има две години гратисен период. Искам да 
Ви кажа следното, значи изслушахме един много странен 
макроикономически анализ на някои от колегите, който за мен е доста 
неграмотен, но в крайна сметка всеки отговаря за себе си по отношение как 
разбира макроикономическата рамка, дали ще е на страната или в цялост. 
По отношение на проектите и въобще конкретния проект, доста го 
коментирахме и в комисията и г-н Минко Христов доста обстойно обясни 
за етапите за самото финансиране, а и обърна внимание, защото тук бяха 
повдигнати въпроси от макроикономическия анализ през защо да се прави 
сега, паркинги, културна програма. Много обстойно се спря и обясни на 
тези колеги, които ако трябва да отидат лично при него и да видят каква е 



културната програма и спортната програма на комплекса. И в заключение, 
без да бъда така обстоен в коментара си, ще кажа, че много отдавна сме в 
нарушение, и г-н Христов го спомена, по отношение на колко паркоместа 
има по... съгласно броя на залата, тоест 5 000 човека, може би около 
минимум 1000 паркоместа трябва да има в залата. Така че и в това 
отношение сме доста по назад и не отговаряме на изискванията и колегите, 
може би това трябваше да тръгнат да питат защо не е станало досега 
паркинга, а не защо да става паркинга. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на колегата Атанасов, колега Байчев изказване. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги, аз ще припомня на тези, които сме от предния мандат дали 

не беше в по предния една ситуация, която разисквахме – възможността на 
паркинга, който е тук, където ние сме спрели автомобилите, да се изгради 
модерната библиотека с подземен паркинг. Тогава притесненията на част 
от колегите бяха същите поради простата причина, че едва ли не някакви 
средства ще бъдат откраднати или не знам как да го нарека. Не взехме това 
решение по късно се оказа че няма никой друг желаещ да го изпълни. Не се 
фиксирам върху това но ние сме тук за да разходваме средствата на 
гражданите по оптимално добрия начин като съответно постигнем най- 
голям ефект с възможно най-малко средства като търсим качество 
предполагам че всички се обединяваме от това. Та въпроса ми по-скоро е 
към г-н Христов споменахте метал-хологенни лампи вероятно тука 
носталгията към едно друго време ще се върне с тази думичка. Аз поне 
скоро подменях на мои обекти осветлението и разликата между 
консумацията на метал-хологенната лампа е на една модерна лед-
осветителна система може би да не казвам колко пъти, но е в пъти 
безспорно. Така че тук въпроса ми е колко е разхода на ток за  
осветлението и вероятно този разход съотнносим към разхода който би бил 
с новите осветително тела вероятно разхода за самото им закупуване ще 
бъде избит в рамките на няколко години. Ние говорим за някакви 
допотопни технологии, които никак не отговарят на желанието за Двореца 
на културата и спорта и в този смисъл мисля, че трябва да се вземат 
всичките аргументи които се казват и изчакването наистина ако не е 
обосновано може да ни доведе до онзи момент в който вместо на мястото 
на паркираните автомобили да има библиотека с подземен паркинг да 
продължи да изглежда така и развитието на града да бъде спирано с 
някакви такива притеснения. Аз поне няма да се връщам на бул. ‚Левски“ 
беше споменат преди малко там, що жертви щеше да има, какви 
наводнения какви чудеса сега всеки един от нас се чуди как да се качи на 
булеварда, за да стигне най-бързо до точката. Изненадва ме и колежката 
понеже съм убеден, че екологията е изключително важна тема. Изненадва 



ме, че темата с паркирането за нея не е нещо много важно, хората които се 
занимават с екология аз поне в предния мандат председателствах 
комисията и от докладите се оказа, че една голяма част от замърсяванато в 
града с фини прахови частици е на база на това, че автомобилите се качват 
по зелените площи, което там да можете да го видите и около Морската 
градина, долната част и на други места и след като автомобила излезе с 
калните си гуми се разнася този прах, така че за мене екологията и 
паркирането са изключително тясно свързани и това е едно от най-добрите 
решения ние да имаме чист въздух. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, следващата заявка Мария Ангелова. След това Мартин 

Златев. Право на отговор няма такава процедура в правилника. Г-жо 
Ангелова имате думата. 
 

Мария АНГЕЛОВА 
Благодаря господин председател. Към г-н Христов понеже спомена, 

че със зам.-кмета са обикаляли банките. Знаем че обща търговска практика 
е предоставяне на писмени оферти от банки. Вие такива предоставяни ли 
са Ви, или само сте ходили на разговори? Това първи въпрос. Втория 
въпрос пак да се върнем на КСС-то, защото се оказва че е само 
количествена сметка, а не е само КСС и г-н Христов каза че той разполага 
със стойности, но не ги предоставя на общинските съветници, за да няма 
злоупотреба или аз не съм разбрала. Поправете ме ако бъркам, ако бъркам 
и след като нямате някакви стойности пак да се върнем по количествата 
как като медиум определихте общата стойност на проекта. Само стойност, 
количество имате, нямате стойности, но имаме обща цена. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Христов заповядайте за отговор. След това г-н Златев. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Г-жо Ангелова, в изказването си Ви казах че разполагаме с КСС и не 

че това не искаме да го дадем на общинските съветници, напротив казах 
Ви, че във връзка с предстоящите процедури това КСС, ако го обявим, то 
ще е достъпно за всички кандидати и те ще си регулират цените спрямо 
това, което сме заложили. Няма как това да се случи, затова ние Ви 
дадохме крайната сметка по пера. Колко е архитектура, колко е 
конструкции, колко са допълнителните неща по оборудването. Така че 
затова Ви казах от тук нататък процедурите, които ще обявим с тези 
индикативни стойности, след като мине процедурата ще се избере 
изпълнител.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Банките, втория въпрос. 

Минко ХРИСТОВ 
За това, което попитахте за банките, да, нямаме в момента оферти от 

останалите банки. Това, което са предложили Алианц с разговорите това 
Ви представихме. Отново считам, тъй като може би повече от 15 години 
застрахователна компания Алианц застрахова нашите имущества, 
имуществото на Двореца, изпълнява си коректно задълженията по 
изплащане на щетите и не виждам проблем, за това което направихме да се 
обърнем към Алианц, за да ни пратят конкретна оферта. Отново Ви казвам 
не държа на това точно, че Алианц трябва да бъде, можем да обявихме и 
също това да поискаме в порядък, спешен порядък и останалите да ни 
представят в рамките сега на след решението в определен период да 
помолим да ни се представят и други оферти. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Така, Мартин Златев заявка. Колеги, имайте в предвид 

че Правилника повелява по едно изказване по въпроса. Не, уточняващи 
питания на комисия. Сега, г-н Златев, няма подадена заявка за реплика. Г-н 
Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ  
Колеги, тръгваме вече в процес да търсим ами не знам „под вола 

теле“ ми не знам, то е доста голямо. Но да се заяждаме за всяка една точка. 
Примерно много добре това което казахте до следващата сесия да 
предоставите и от други банки да предоставите предложения по този заем. 
Но ще подкрепя г-н Капитанов който започна с една дума относно 
необходимостта от този паркинг. На комисията по финанси казах, защо, че 
ще подкрепя това предложение и защо ние не на два етажа, а на повече 
етажи, имам в предвид да бъде отгоре. Тъй като такъв паркинг погледнете 
във Варна такъв буферен паркинг ние нямаме в близост до Морската 
градина, изключая до ФК, който е много малък, а пък да не говорим за 
паркингчето което се намира точно под Спортна зала, което е там за 20-
тина коли. На общата комисия, на която тук се събрахме 25 общински 
съветника говорихме за спирането на коли в Морската градина. Аз 
приветствам създаването, построяването на такъв паркинг, който ще обере 
абсолютно всички и тогава можем да говорим за спирането на колите в 
Морската градина и затварянето на всички останали паркинги с което ще 
се подпомогне гражданите да бъдат близко до зоологическата градина и до 
парковата територия. Така че го приемам. И все пак да попитам, тъй като 
на запад така да се каже имаме и паркинги които са на по 10 етажа, казвам 
само, това заради облика на Спортна зала ли е или това, че няма 
допълнителни финансови средства от гледна точка. Да, благодаря.   



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Златев. Господин Христов има думата. Един път. 

Реплика към Мартин Златев, да ще дам възможност. Ок. Г-н Христов 
заповядайте.  

 
Минко ХРИСТОВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Уважаеми г-н Златев, ние 

надграждаме на етажи, защото това което и останалите общински 
съветници споделиха от тази трибуна необходимо е и да спазваме и 
цялостния облик на комплекса. Това което правим е зала Конгресна 
наистина тази генералска шапка, тази красива зала, която е единствена в 
България, има още една както знаете в Лагос, Нигерия също проектирана и 
изградена от българи архитекти и строители, тези два символа са 
единствени в целия свят. Няма как да презастроим, няма как да 
пренатоварвам площите, няма как да крием тази красива зала. Ще се 
уверите в това още подхождайки от сп. „Акациите“, залата трябва да грее 
минавайки всички да обръщат погледи към нея. Това е мнението на 
архитектите, това е мнението на специалистите и така беше и одобрена при 
публичното обсъждане, както ви казах преди 3 години. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Реплика, колега Капитанов. След това реплика, колега 

Георгиев. Да, заповядайте. 
 

Николай КАПИТАНОВ 
Г-н Златев, напълно потвърждавам нали, съгласявам се с г-н Христов 

в тази посока и искам да обърна внимание също, че освен Спортна зала, 
ние имаме и една друга сграда отзад, която е знакова за Варна и между 
другото според мен е доста по-разпознаваема по света, предвид дейността. 
Т.е. там, аз затова преди малко питах за проект, как би изглеждало, защото 
това може да повлияе на визията на град Варна, разпознаваеми обекти, 
които нали всички като се завъртим ще установим, че са може би не повече 
от десетина в града, а тези които са международно разпознаваеми пък са 
сигурно не повече от три-четири. Така, че бих искал да видя все пак такъв 
архитектурен проект, изглед от среща и преди малко стана, един въпрос 
ако може после между другото да отговорите – каква част от зелената 
площ в тази градинка, която там е паркинг, но той граничи с градинка 
преди малко стана някакво объркване. Аз говорих за другия паркинг, който 
е срещу входа на ниското тяло, там защо не се работи, но това очевидно в 
момента няма да е тема, да не разводняваме. Интересува ме също каква 
част от зелените площи всъщност ще бъдат унищожени в този случай, 
нали там може да има всъщност и някакво основание в края на краищата 
да говорим за от другата страна и за някаква екология, но е добре това 
нещо предварително да се знае. Това, което в момента ни е представено 



като документация е изключително постно и не се разбира нищо от него. 
Така, че моля и това също да бъде коментирано. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Осемдесет страници преписка – постно. Колега Георгиев, реплика. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, г-н председател. Това, което бих искал да обърна 

внимание, че след като стана ясно, г-н Златев, че няма други оферти 
официално с входящи номера от други банки, е добре действително да 
отложим въпросната точка до момента, в който ги получим, в рамките на 
седмица това може да се случи, на следващата сесия действително можем 
да вземем информирано решение поне в тази част. Защото г-н Христов 
каза преди малко, че ако погледнете лихвения калкулатор, лихвата, която е 
посочена там е 1,5%. Обаче ако погледнете документите, които получихте 
всички вие, всички ние получихме, там е посочено ОЛП +2,2% минимум 
2,3%, т.е. да не говорим за такса, пак ще се обърна, такса документация – 
4 000 лв., което предполагам, че други банки, при други оферти няма да я 
включат тази. Така, че най-малко за една седмица ще икономисаме на 
гражданите на града, ей тая конкретна такса, която не се слага за 
корпоративни клиенти, особено за средносрочни кредити за 18 млн. лв. 
Другото, което е действително подкрепям г-н Капитанов за важността за 
този проект, защото той действително ще бъде част от облика на града. 
Той влияе върху един от ключовите обекти, един от ключовите имоти, 
които няма да продължат ….  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Излизате извън рамките на репликата. Ползвате я за изказване. Г-жо 

Димитрова. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Господин председател, ние сме дисциплинирани хора. Благодаря. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Уважаеми колеги, значи репликата ми е първо срещу г-н Байчев, 

който ме спомена, а, ами към, добре. Значи изключително наистина аз съм 
еколог и неслучайно съм предложила двете неща. Решаване проблеми с 
паркирането, но не чрез това, което създавате „омагьосания кръг“, а 
спиране презастрояването и безплатен обществен транспорт. По този 
повод и на г-н Златев. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
В рамките на темата. 

 



Мария ДИМИТРОВА 
…реплика, категорично Морската трябва да се затвори незабавно за 

коли, а не след осигуряване на паркинги. Г-н Златев… 
  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Той не е казал това. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами аз поне това разбрах. Значи на сме на 20 години, много добре 

помним, когато Морската беше без коли, никой нямаше претенция да 
влиза с кола в Морската, защото обществената нетърпимост към такова 
нещо беше достатъчно висока.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Последното, което искам да кажа е, че вкарването на още 

автомобили под Спортната зала няма да реши, да ускори евакуацията, а 
цената на този скъпия ток, трябва наистина на държавно ниво да е 
решението, това е възстановяване блоковете на АЕЦ и новия АЕЦ, така че 
тока да е на ниски цени, както беше. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика, иначе няма да дам възможност. По едно изказване имате 

право, колеги. След това колегата Вешев. 
 

Мартин БАЙЧЕВ 
Аз по скоро, за да е дуплика, наистина преди 30 години имаше 10% 

от колите, които има в момента и най-вероятно трябва да нотариализираме 
другите автомобили, че да се случва по този начин. Но по-скоро 
предложение темата, която засегна г-н Капитанов, благодаря за което, 
отново свързана с екологията изключително важна и този облик  точно в 
това каре и тази сграда отзад Военноморското, което е светнато е 
прекрасно и т.н. наистина се получава едно доста красиво и важно за Варна 
място, просто като идея за г-н Минков, Христов, извинявам се, една риза 
имате, ако приемем, че горната част на паркинга е също закрита по моему 
имаше нещо такова, дали да не се помисли за това покривно озеленяване, 
което навсякъде в Европа се развива изключително много, което не е и 
много сериозен разход, просто борда на горната част на постройката се 
вдига с около 60-70 см, за да може да се насипи чернозем и се слагат едни 
гео текстили, които предпазват. Така, че може да се получи нещо като 
паркова среда над самия паркинг и там това озеленяване ще кореспондира 
с Морската градина. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Идеята звучи добре. Колега Вешев. 

 
Веселин ВЕШЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Христов, първия ми въпрос е 

свързан с фотоволтаичната централа. Всички знаем, че срока на 
експлоатация на фотоволтаичните панели е около 25 години. В това, което 
ни е дадено тук като материали, срока на възвръщаемост на инвестицията 
фотоволтаична централа е 6 години. Обаче срока на гаранция, който дава 
тази въпросната фирма е две години. Има ли възможност да се договори по 
дълъг срок гаранционен, тъй като в сравнение с експлоатационния срок на 
фотоволтаичната централа, тези две години са малко мъничък срок. И 
другия ми въпрос е във връзка със самия кредит. Тъй като обезпечение, 
като нали, кредита е приходите от паркинга. Докато бъде изграден 
паркинга, има ли яснота от къде ще бъдат плащани вноските по този 
кредит. Две години е гратисния период, но той е гратисен период за 
главницата. Лихвата и таксите по обслужване на кредита започват да се 
плащат от 25.12.2022 г., нали така. Според погасителния план, който ни е 
представен. Въпросът ми е, има ли яснота от къде ще се плащат тези 
вноски? Благодаря ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Давам думата на г-н Христов да отговори на двата 

поставени въпроса. 
 

Минко ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н Капитанов, по отношение на зелените площи там 

където ще се изгражда паркинга се намира и сега съществуващ паркинг. 
Може би го знаете или не. Точно така. Тоест обхвата, който ще удължи и 
ще засегнем леко зелените площи в горната част, ще бъдат 
преразпределени в частта, в която последното наземно ниво ще бъде леко 
повдигнато и в тази цяла част ще разположим, така че само няколко 
дървета, които ще паднат ще трябва да ги, естествено еколозите ще кажат 
по какъв начин ще изпълним проекта, за да допълнителното озеленяване 
където ще се получи в района. По отношение на запитването от  г-н Вешев, 
точно така, може би разглеждайки тези оферти, които Ви предложихме не 
всичко е излязло, там гаранционния срок на тези съоръжения е 20 години. 
Имат много дълъг срок в експлоатацията, но това че самото съоръжение 
ще се изплати в рамките на две години и половина и три е достатъчно 
основание максимално бързо да го изпълним като проект. Това, което г-н 
Вешев по втория въпрос касае, точно така, това което сте видели от първия 
момент в който започнем да изпълняваме даден, говорим тук за поетапно 
усвояване на кредитен ресурс не е необходимо да натоварваме целия 



кредитен ресурс, веднага, и както тук в залата заявихте от 25 декември. 
Това е примерна оферта кредитния ресурс ще се усвоява по етапно на база 
готовност изпълнение на проектите от този момент, в който усвоим и са ни 
необходими тези средства. Защото когато пуснем процедурите там ще има 
условие. Примерно 10-20 процента аванс, 50 процента при определен акт 
14 примерно, остатък от 30 процента, тоест по този начин ще тръгне и да 
се изплаща лихвата съответно както разбрахте имаме 2-годишен гратисен 
период. Благодаря Ви.   

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря г-н Христов. Други мнения и съображения от колеги? Да, 

заповядайте. Само да се представите за протокола.  
 
Емил ЕФЕНДУЛОВ 
Благодаря Ви. Емил Ефендулов от Продължаваме промяната. По 

повод финансовите анализи, които са заложени в документацията, 
съжалявам, че го казвам, но те изглеждат сякаш са направени от стажанта 
на стажанта на стажанта. Що се касае паркинга е заложено, че ежедневно 
220 автомобила ще влизат, не 200, 220 места, които ще се ползват всяко 
едно по 12 различни автомобила, 360 дни в годината. Това означава, че 
общо потока на автомобили през този паркинг ще е над един милион. Сега, 
ако ние направим паркинга на ФК да струва 15 стотинки на час, на всички 
ни е ясно, че и той няма да се използва 360 дни в годината, на пълен 
капацитет. Това е просто смешно. Изчислени са на тази база, приходите, 
които ще се осъществят от този паркинг, те са около 360 хил. лева. Да 
речем, че няма да ги има и ще трябва кредита да се покрива със 
страхотните приходи от фотоволтаичната система. За фотоволтаичната 
система е заложена производителност 389 мегават часа на година. 
Заложените приходи са около 190 хил. лева на година, обаче някой не си е 
направил труда да обърне внимание на регламент 1854 от 2022 г. от 6-ти 
октомври, в чл. 6 на който е предвидено, че доходността от фотоволтаични 
системи ще бъде ограничена до 180 евро на мегават час. Императивно и 
това е максималния таван, като България към момента възнамерява да 
въведе, стотина евро на мегават час. При стотина евро на мегават час 
приходите от тази система 200 лева на мегават час са 77 800 лева. Повече 
от два пъти по-малко от заложеното във финансовите анализи. Не считате 
ли - въпрос, ако може към г-н Христов, не считате ли, че е коректно това 
предложение сега да бъде оттеглено, преработено с правилно 
остойностяване, правилна производителност, и т.н. и да бъде върнато 
отново за обсъждане в Общински съвет.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, г-н Христов? Извинявам се, преди г-н Христов? 

Извинявам се, заповядайте г-жо Гърдева.  



Минко ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н Ефендилов…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Само да отговори г-жа Гърдева. Г-н Христов, извинявайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Като начало ще помоля гражданите, които идват да се изказват, да не 

се изказват от името на политически партии, които не са в този съвет, 
защото това се смята за политическа пропаганда или някакъв вид агитация 
и не е коректно. Не ме прекъсвайте, не съм Ви прекъсвала, докато Вие 
говорихте. Второ, не съм съгласна с анализа, който чухме току-що, 
особено направен от хора, които тръгнаха в посока да превръщат 
енергетиката на България в батерии и да дават акъл за това как ще се 
спести ток за Спортна зала с фотоволтаичната система, която предстои ние 
да приемем да бъде направена, не смятам че е коректно, редно, защото 
всички знаем в момента благодарение на всичко, което те направиха в 
какво състояние е и енергетиката и икономиката на България. Така, че 
много моля всички, които се изказват като граждани да бъдат достатъчни 
коректни и да го правят, като граждани, а не от името на политически 
партии. Аз още един път призовавам колегите да подкрепим изграждането 
и на фотоволтаичната система и на новите зали и на подземния паркинг. 
Много ми хареса предложението на колегата Байчев и се надявам в тази 
посока да се помисли за озеленяване в горната част на паркинга и ви 
призовавам колеги, да го подкрепим това предложение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Няма други заявки за изказвания. Г-н Христов има 

думата. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Репликата не е била към Вас. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н Ефендилов…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, няма как реплика на реплика да правите. Г-н Христов. 
 
 
 



Минко ХРИСТОВ 
Извинявайте, г-н председател, по отношение на изчислението на 

паркинга, не знам до колко сте забелязали в таблиците ясно е показано, че 
става въпрос за 12 часова заетост на едно паркомясто, на едно паркомясто 
говоря. За това какво показва, какво показват анализите на сега 
съществуващият паркинг централен, който го водим, както г-н Златев каза 
за 20-30 места, 70 паркоместа са 420 лева е доходността на едно 
паркомясто. Достатъчно условие, затова тук изчисляваме на този паркинг 
за 60% заетост, разбира се оставяме си резерви, те могат да бъдат и 100. И 
го изчисляваме за 60%, за да бъдем застраховани от това. Нека да дойдат 
повече средства, от колкото да залагаме. Лесно можеше да се изчислява и 
на 100 % заетост. Не веднъж съм правил финансови анализи, не веднъж 
съм защитавал кредитен ресурс, затова трябва цифрите да бъдат ясни, 
защото ресурса трябва да се връща. Това е отговорност на търговското 
дружество. Благодаря.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Така. Няма повече заявки, режим на гласуване. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество. Има ли колеги, които не са успели да гласуват през 

устройствата? По същество. 
 
1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Минко 
Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ 
ЕАД с рег. № ОС22000830ВН/22.11.2022 г., Общински съвет – Варна 
одобрява инвестиционна програма, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

1-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна върху капитала на търговските дружества и по 
предложение от Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС22000830ВН/22.11.2022 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощаване на 
Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да 
сключи договор за банков кредит  за финансиране на 100% от 
строително-монтажни работи за следните проекти: нов подземен 
паркинг; фотоволтаична централа; нова многофункционална зала; нов 
шоурум съгласно направена от „Алианц Банк България“ АД оферта за 



отпускане на кредит с общ индикативен размер до 18 000 000 
(осемнадесет милиона) лева, при следните условия: 

1. Размер на кредита – до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева, 
от които 12 400 000 лева без ДДС за проект „Нов подземен паркинг“; 
420 000 лева без ДДС за проект „Фотоволтаична централа с прогнозна 
мощност 300 kw; 640 000 лева без ДДС за проект „Пристрояване на нова 
многофункционална зала в Блок „В“, 850 000лева без ДДС за проект 
„Пристрояване на нова многофункционална зала в Блок „А“; 480 000 
лева без ДДС за проект „Подмяна на осветление във връзка с 
домакинството на Европейско първенство по волейбол през месец август 
и септември 2023 г. 

2. Лихва на кредита: ОЛП +2,3 пункта надбавка, минимум 2,30%. 
3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и 

разноски: 
3.1. Такса за управление: 0,25% годишно, от разрешения размер; 
3.2. Такса ангажимент: 0,25% годишно върху неусвоената част от 

кредита, за срока на усвояване; 
3.3. Такса за разглеждане на документи: 4 000 /четири хиляди/ лева 

еднократно при подаване на искането за кредит в банката. 
4. Валута на дълга – лева; 
5. Срок на усвояване – до 2 /две/ години от датата на подписване на 

договора за банков кредит; 
6. Срок на погасяване – 12 /дванадесет/ години, който включва 

гратисен период 2 /две/ години; 
7. Условия за погасяване на кредита – съгласно договор за банков 

кредит и погасителен план; 
 8. Обезпечение на кредита: 
- първи по ред залог по реда на Закона за особените залози върху 

вземания от наеми и приходи от паркинг; 
- първи по ред ипотека върху парцела и сградите, формиращи 

целия комплекс „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 
9. Допълнителни условия: 
9.1. Застраховка на недвижимите имоти, служещи за обезпечение в 

ЗАД „Алианц България“; 
9.2. Пълно банково обслужване в „Алианц Банк България“ АД. 
Възлага на изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да предприеме всички правни и фактически действия за 
изпълнение на решението. 

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

 
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Рюян Ризов – „за“, Адиле 

Кямил – „за“, Айше Кадир – „за“. 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 25; против – 3; 
въздържали се – 12; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оспорено е гласуването. Вижте си таблетите колеги, по-малко хора 

участват изобщо в гласуването в момента, отколкото са в залата. 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват през таблетите? 

Колеги, някой не участва в гласуването. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, нали питам има ли някой който да не е успял. А, не Ви виждам. 

В това гласуване участват още по-малко хора, отколкото в предходното.  
 

За протокола: Айше Кадир – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 24; против – 4; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проверка на кворума. Проверка на кворума. Колеги, вижте си 

устройствата, показва в момента, че има само един човек в системата. 
Излезте и влезте.  

Режим на гласуване, тестово. Виждам, че колегата Ахмед има 
някакъв проблем с устройството, тук ми подсказват.  

 
Тестово гласуване: за – 25; против – 6; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 11.* 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Питам има ли проблем с устройството при тестово гласуване? Не 

гласуваме по същество. Казвам кои колеги не са излезли, че гласуват в 
системата в момента. Венцислав Сивов, също. Така. 

Режим на гласуване, по същество.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

1114-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Минко 



Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ 
ЕАД с рег. № ОС22000830ВН/22.11.2022 г., Общински съвет – Варна 
одобрява инвестиционна програма, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

1114-1-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна върху капитала на търговските дружества и по 
предложение от Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС22000830ВН/22.11.2022 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощаване на 
Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да 
сключи договор за банков кредит  за финансиране на 100% от 
строително-монтажни работи за следните проекти: нов подземен 
паркинг; фотоволтаична централа; нова многофункционална зала; нов 
шоурум съгласно направена от „Алианц Банк България“ АД оферта за 
отпускане на кредит с общ индикативен размер до 18 000 000 
(осемнадесет милиона) лева, при следните условия: 

1. Размер на кредита – до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева, 
от които 12 400 000 лева без ДДС за проект „Нов подземен паркинг“; 
420 000 лева без ДДС за проект „Фотоволтаична централа с прогнозна 
мощност 300 kw; 640 000 лева без ДДС за проект „Пристрояване на нова 
многофункционална зала в Блок „В“, 850 000лева без ДДС за проект 
„Пристрояване на нова многофункционална зала в Блок „А“; 480 000 
лева без ДДС за проект „Подмяна на осветление във връзка с 
домакинството на Европейско първенство по волейбол през месец август 
и септември 2023 г. 

2. Лихва на кредита: ОЛП +2,3 пункта надбавка, минимум 2,30%. 
3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и 

разноски: 
3.1. Такса за управление: 0,25% годишно, от разрешения размер; 
3.2. Такса ангажимент: 0,25% годишно върху неусвоената част от 

кредита, за срока на усвояване; 
3.3. Такса за разглеждане на документи: 4 000 /четири хиляди/ лева 

еднократно при подаване на искането за кредит в банката. 
4. Валута на дълга – лева; 
5. Срок на усвояване – до 2 /две/ години от датата на подписване на 

договора за банков кредит; 
6. Срок на погасяване – 12 /дванадесет/ години, който включва 

гратисен период 2 /две/ години; 
7. Условия за погасяване на кредита – съгласно договор за банков 

кредит и погасителен план; 
 8. Обезпечение на кредита: 



- първи по ред залог по реда на Закона за особените залози върху 
вземания от наеми и приходи от паркинг; 

- първи по ред ипотека върху парцела и сградите, формиращи 
целия комплекс „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

9. Допълнителни условия: 
9.1. Застраховка на недвижимите имоти, служещи за обезпечение в 

ЗАД „Алианц България“; 
9.2. Пълно банково обслужване в „Алианц Банк България“ АД. 
Възлага на изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да предприеме всички правни и фактически действия за 
изпълнение на решението. 

Решението не се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели? Венцислав Сивов има ли го 

отразен в системата да е гласувал? Не. Как гласувате? Стефан Станев 
гласува ли? 
 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, не е записван. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 25; против – 4; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 10, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодарение на колеги, които отсъстват от залата. Да, г-н Байчев, 

заповядайте. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Аз понеже наистина не го приемам със забава това не приемане, 

молбата ми е ако наистина притесненията на колегите за тях са 
изключително важни, за да вземат тяхното решение, понеже разбрахме че 
всички искат паркинг и ако това може да се случи до следващата сесия, г-н 
Минков да предостави, още една риза, да предостави и допълнителни 
оферти и от останалите фирми и част от притесненията на колегите бъдат 
изчистени, да бъде входирано отново за разглеждане.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Г-н Златев. 



От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не може. Вече сме гласували по темата, няма как да се гласува 

отново по същото предложение. Отрицателен вот на г-н Златев.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, добре. Ще се гледа отново, добре, разбрах. Така. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
  



II. 

По точка втора от дневния ред: 
Отмяна на Решения № 1075-2(29)/08.11.2022 г., № 1075-2-

1(29)/08.11.2022 г. и № 1107-8(29)/08.11.2022 г. на Общински съвет – 
Варна, върнати със Заповед № РД-22-7706-145/22.11.2022 г. на Областен 
управител на област с административен център Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС – Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Мария Димитрова, заповядайте. Коментираме дали 

решенията да бъдат отменени или не. В предварение казвам, не темите по 
същество. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, първите две решения № 1075-2 и № 1075-2-1 в 

случай, че бъдат отменени, аз по принцип съм „за“ да останат, в случай, че 
бъдат отменени, моля да бъдат надлежно изготвени правно, издържано, 
защото действително тези бивши столове на училищата, трябва да се 
ползват по предназначение. Не за зали, не за друго, а учениците да не 
излизат от училище, за да си купят закуска и да не се стига примерно, 
както е в новата гимназия в двора на техническия да се налага да пресичат 
булевард, да се налага да правим пасарелка и светофар и пешеходни 
пътеки и какво ли не. Учениците, трябва да могат да се хранят така, както 
се храниха и аз съм се хранила преди 32 години в моето училище, в 
построената за тази цел зала. Третото предложение, приветствам неговото 
отпадане, колегите може би си спомнят, че аз бях против приемането на 
този план, против неговата изключителна формалност при изготвянето, но 
лично…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мотивите за връщане не са формалността на плана, а допълнителна 

съгласовка от Областния съвет по бедствия. Така. Това е по същество, по 
въпроса, който гледаме днес. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Защото по принцип аз съм изискала да има такъв план, изказах се 

при самото му приемане, такъв план трябва да има, но този план трябва да 
бъде направен, наистина…… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва да се съгласува. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…… и както трябва, а не нормално. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
След което ще бъде внесен, отново. Така. Други мнения и 

съображения? Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1115-2. На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 
Заповед № РД-22-7706-145/22.11.2022 г. на Областния управител на област 
с административен център Варна, Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 1075-2(29)/08.11.2022 г., относно изменение в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2022 г.: Допълва Раздел XIV „Недвижими имоти и вещи – частна 
общинска собственост, за които в Община Варна ще се проведе процедура 
по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската 
собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество“, с части от имоти – 
публична общинска собственост, представляващи: кухня и столова, 
разположени в сутеренния етаж на сграда - блок „А“ от СУ „Любен 
Каравелов“, находящо се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни 
будители“ № 17А, предмет на Акт за общинска собственост № 
2294/04.03.2002 г. и кухня и столова, разположени в сграда с 
идентификатор 10135.2562.244.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и две.двеста четиридесет и четири.едно) от 
МГ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“, находящи се в гр. Варна, 
ж.к. „Чайка“, предмет на Акт за общинска собственост № 6772/24.01.2012 
г. 

1115-2-1. На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 
Заповед № РД-22-7706-145/22.11.2022 г. на Областния управител на област 
с административен център Варна, Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 1075-2-1(29)/08.11.2022 г., относно учредяване на „Ученическо 
и столово хранене“ ЕАД, ЕИК 103552229, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3 на безвъзмездно право на 
ползване върху части от имоти – публична общинска собственост, 
представляващи: кухня и столова, разположени в сутеренния етаж на 
сграда - блок „А“ от СУ „Любен Каравелов“, находящо се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 17А, предмет на Акт за 
общинска собственост № 2294/04.03.2002 г. и кухня и столова, 
разположени в сграда с идентификатор 10135.2562.244.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.двеста четиридесет и 
четири.едно) от МГ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“, находящи 



се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, предмет на Акт за общинска собственост № 
6772/24.01.2012 г.  

1115-2-2. На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с оспорване със 
Заповед № РД-22-7706-145/22.11.2022 г. на Областния управител на област 
с административен център Варна, Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 1107-8(29)/08.11.2022 г., относно приемане на План за защита 
на населението при бедствия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 
 
За протокола: Мария Димитрова – „въздържал се“, Николай Евтимов 

– „за“, Тодор Балабанов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на 

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

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

 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                               В А Р Н А 
 
 

 
                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 
 

  
____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   
 

             
СЪГЛАСУВАЛ: 
 
 
__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 


