
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 31 

 
Тридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна господин Тодор 

Балабанов, се проведе на 21.12.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. до 15:45 ч. 

 

Присъстват 46 общински съветника, отсъстват 5: 

 

Генадий Христов АТАНАСОВ 

Калин Колев МИХОВ 

Красен Гошев ИВАНОВ 

Мария Тодорова ТОДОРОВА 

Руслан Владков ВЛАЕВ  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, уважаеми гости, преди да пристъпим към разглеждане на 

дневния ред на днешното заседание, ви уведомявам, че са постъпили 

следните заявления. Първото е от 15-ти декември от Щериана Иванова и 

Николай Почеканов, с което ни уведомяват, че напускат групата на 

„Свобода и воля“. Второто заявление, което е постъпило е от днес – 21-ви 

декември, с което Янко Станев, Николай Почеканов, Щериана Иванова, 

Николай Евтимов и Стефан Станев ни уведомяват, че се формира нова група 

общински съветници при Общински съвет – Варна с наименование „СДС и 

Воля за Варна“. За председател на групата е избран доктор Янко Станев. В 

състава на групата влизат Янко Станев, Николай Почеканов, Щериана 

Иванова, Николай Евтимов и Стефан Станев, като, моля за тишина, колеги. 

Като има и предложение за включване на точка в дневния ред, което ще 

докладвам след малко. 

От днешното заседание са ни уведомили предварително, че отсъстват 

Мария Димитрова, Руслан Влаев, Генадий Атанасов. Мария Тодорова. 

Тодорова! Димитрова ли казах? Извинявам се. Извинявам Ви се. Мария 

Тодорова. Мария Тодорова, колеги, повтарям. Да, може би желанието ми да 

е било такова, не знам. Така. Това са колегите, които отсъстват от днешното 

заседание.  

Преди да започнем с дневния ред, колеги, Марица Гърдева има заявка 

да направи едно предложение извън дневния ред. Извън. Заповядайте. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, напусна ни един човек, който е емблематичен за 

културата във Варна. Шоумен, телевизионен водещ, писател, поет. Отиде си 

Кирил Аспарухов. Понеже ние с вас днес няма как, поради присъствието си 



на сесията да отидем и да го почетем в последния му път, ви предлагам да 

го почетем с едноминутно мълчание. Само искам да добавя, че Кирил 

Аспарухов много държеше да се знае, че и той е един от строителите на 

Аспарухов мост. Той по професия е инженер. Нека да запазим една минута 

мълчание в негова памет.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля да станете. 

 

/минута мълчание/ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колеги. Моля, да заемете местата си. Доктор Митковски, 

заявка имате. По дневния ред? Добре, след малко ще дам възможност.  

Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 

заседание. Писмените предложения, които са постъпили за включване на 

нови подточки в дневния ред са следните: към точка втора от дневния ред – 

разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” да се 

включи нова подточка (25) относно вземане на решение за отпускане на 

финансови средства на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД. Предложението е 

входирано вчера от Марица Гърдева и ви е изпратено на имейлите на 

абсолютно всички. Имате думата за мнения и съображения. Господин 

Георгиев, заповядайте. По процедурата за включване, не по същество.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да. Господин Председател, групата на „Възраждане“ предлага тази 

точка да стане точка 2(1). Първата точка от подточка, от точка две.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли други мнения и съображения по въпроса, колеги? Аз мисля, че 

и гостите в залата биха искали точката да бъде разгледана по-рано, така че 

ви предлагам да подкрепим колегата Георгиев. Режим на гласуване за 

включване на точката като подточка първа. 

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

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Мартин Байчев – „за“, 

Йорданка Проданова – „за“, Николай Капитанов – „за“, Ивайло Митковски 

– „за“, Тодор Балабанов – „за“, Николай Евтимов – „за“, Димитър Чутурков 

– „за“, Христо Боев – „за“. 

 

Излезте от системата и влезте отново. Мисля, че ще се реши проблема.  

 



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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение за включване на точка в дневния ред – към 

точка четвърта – предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство”, като подточка (8) да бъде включена: даване на съгласие на 

„Градски транспорт“ ЕАД за учредяване на сервитутно право в полза на 

„Електроразпределение Север“ АД. Това нещо ви е изпратено на имейлите. 

Свързано е с последния проект, по който дружеството кандидатства и беше 

одобрено, свързано с електробусите и изграждането на зарядните станции. 

Мотивът за включване е сроковете. От извънреден характер са сроковете, 

които напредват във времето за реализиране на проекта. Имате думата. 

Режим на гласуване. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Йорданка Проданова – „за“, 

Людмила Колева – „за“, Мартин Байчев – „за“, Димитър Чутурков – „за“, 

Христо Боев – „за“. 

 

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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение за включване в дневния ред отново към 

точка четвърта – предложения за решения от постоянна комисия…. Wi-fi 

или на мобилната мрежа? На мобилната няма проблем. На мобилната мрежа 

няма никакъв проблем. Аз току-що направих това с моята система.  

Следващото предложение за включване към точка четири, подточка 

(9) е относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, 

находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, в полза на Сдружение с 

нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 

положение – Дедал“. Имате думата за мнения и съображения. Госпожо 

Димитрова, заповядайте. Има ли мнения и съображения по така направеното 

предложение за включване на точката? Аргументът за извънредността е, че 

договорът на школата е изтекъл. Режим на гласуване. 

 

Някой да не е успял да гласува, колеги? 

 

За протокола: Айше Кадир – „за“. 

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

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



Тодор БАЛАБАНОВ  

Следващото предложение, което е, колеги, за включване на точка в 

дневния ред е от групата на „СДС и Воля за Варна“, предлагат като точка 

втора от дневния ред да бъде включена избор на заместник-председател на 

Общински съвет – Варна. Това е предложението. Имате думата за мнения и 

съображения. Режим на гласуване. 

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

 

Резултати: „за“ – 24; против – 8; въздържали се – 4 – предложението 

не се приема. 

 

За протокола: Станислав Иванов – „за“. 

 

Всъщност, то тук не е необходимо квалифицирано мнозинство, колеги 

– 26. Така че предложението се приема. Извинявам се.  

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 26; против – 8; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Следващото предложение…да, но така или иначе няма … Йорданка 

Проданова сте гласувала. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Така. Следващото предложение – от точка втора „Финанси и бюджет“ 

да отпадне точка…подточка, извинявам се, (21) – осигуряване на средства 

за изпълнение на проект „Междублоково пространство на ул. „Св. Св. 

Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42.  

Предложението го правя във връзка с това, че още нямаме ясно 

юридическо становище по въпроса, каквото беше решението на комисията. 

И за да изчистим въпроса с частната собственост е редно първо да 

обследваме обстойно как бихме могли да преодолеем този проблем. 

Има ли мнения и съображения? Режим на гласуване.  

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

системата? 

 

За протокола: Светлан Златев – „за“. 

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

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



Тодор БАЛАБАНОВ  

Следващото, последно предложение е от точка втора – ПК „Финанси 

и бюджет“ да отпадне подточка (22), а именно относно: реализиране на 

проект „Закупуване и инсталиране на системи за добавяне на водородно – 

кислородна смес към горивния процес на отоплителни инсталации на 

сгради“. Мотивите са, че нямаме също така постъпилите становища 

експертни по темата, както беше решението на комисията. Имате думата за 

мнения и съображения. Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Така, колеги, давам думата за други предложения по дневния ред. 

Доктор Митковски беше първата заявка. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин председател, колеги, вече не си спомням преди 

колко месеца премина втория конкурс за избор на управители на ДКЦ 4 и 

на Денталния център. Преди няколко месеца пак предложих тази точка. Вие 

ми обяснихте, че чакаме там някаква промяна в…даже не разбрах точно 

какво чакаме … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Ние за договорите говорихме тогава.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Да. Мисля че е крайно време тази точка да влезе в дневния ред, в 

точката по „Собственост и стопанство“ и вече там, ако решите да 

подкрепите, ако не да се обявява нов конкурс, но този случай няма как да 

виси безкрайно дълго. Още лятото беше, когато премина втория конкурс. 

Предлагам тази точка да влезе в точката по „Собственост и стопанство“. 

Благодаря ви.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ  

Благодаря Ви. Имате думата за мнения и съображения, колеги. Режим 

на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 24; против – 0; 

въздържали се – 16; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 



Тодор БАЛАБАНОВ  

Госпожо Димитрова, имате думата. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми гости, колеги, служители на Община Варна. Искам да 

предложа една много важна точка, която вече няколко сесии убягва от 

дневния ред. Има решение на тричленен състав на Върховния 

административен съд, защото тя е с изключителна важност. Предлагам 

възстановяване предвидената точка за сесията на 8 ноември за одобряване 

Генералния план за движението с добавката, която нашата група на 

„Възраждане“ включи предварително изпълнение по чл. 60 АПК. Мотивите 

ми затова са – непрекъсната опасност за живота и здравето на хората в 

Морската градина, които се разхождат и я ползват по предназначение. И не 

на последно място, знакът, който е на входа на „Хоризонт“ вече се е 

наклонил и предстои да падне в кавички. Така че, уважаеми колеги, моля да 

включим тази точка в дневния ред, поради застрашаване живота и здравето 

на хората в Морската градина. Моля, да подложите, господин председател 

на гласуване това мое предложение, след което имам още едно предложение 

само.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. Това 

за рождения ден ли са? 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Да.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Честит рожден ден! Да си жива и здрава! По-усмихната и по-

сговорчива! 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Това зависи дали ще ми давате думата и ще ме оставяте до край да 

говоря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Точно към мен няма как.  

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

За протокола: Велин Стоянов – „въздържал се“, Мария Димитрова – 

„за“. 

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 13; против – 1; 

въздържали се – 28; отсъстващи – 9, предложението не се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Следващото. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Съжалявам за което. Явно колегите не са разбрали за какво става 

въпрос. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ако обичате, без коментар по отношение на това. Следващото 

предложение.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

С оглед на това, че сме поканили гости, които имат неотложни 

проблеми, само едно изречение ще кажа, като предложение за дневния ред. 

За да не губя всяка сесия, в това число и тази времето на уважаемите гости, 

считам че, уважаеми колеги, че така както се е намерило предложение за 

включване на тяхната точка в дневния ред, би следвало да решим и 

проблемите, които поставям вече 12 години – презастрояването, 

общественото ползване на минералните води – басейни, чешми и бани. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Може ли конкретно? Конкретно. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

…Гъбата и Дом „Младост“, инфраструктура за „Изгрев“, отваряне 

пътеката – моста на „Подвис“ и Детския комплекс. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Нищо конкретно не чух. Може ли да се конкретизира каква точка 

искате да се включи?  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Този път няма да предложа точка, но искрено се надявам на колегите, 

че колегите ще проявят колегиалност и разбиране към проблемите на града 

и ще започнем заедно да ги решаваме. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Това изказване ли беше или точка? Значи продължавате с тези 

закачки. Уж точка, а пък си правите изказване. Добре, колеги. Други 

предложения за включване на точки по дневния ред? Не виждам. Тогава 



подлагам на гласуване дневния ред в цялост с направените изменения, 

включените и изключените точки от дневния ред. Режим на гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в 

извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, насрочено на 

21.12.2022 г. 

 

2. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Варна. 

 

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

бюджет” относно: 

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

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“  ЕООД, ЕИК 000090147. 

(2) – необходимост от осигуряване на средства за допълнително 

финансиране на обекти от капиталовата програма на Община Варна, 

финансирани с банкови заеми. 

(3) – промяна на решение на Общински съвет – Варна с № 1418-2. 

III. (36)/19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 1(10)/16,17.12.2020 

г. и  № 801-1.(23)/01.03.2022 г. 

(4) – изменение и допълнение на решение на Общински съвет – 

Варна № 1418-2.IV.(36)/19.12.2018 г., изменено с решение № 913-

4.(25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на договор за банков кредит за 

основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 

детски градини и детски ясли на територията на Община Варна. 

(5) –  изменение и допълнение на чл. 18, т. 3 от Приложение № 1 към 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(6) – изменение на решение № 434-2/10/16.12.2020 г. на Общински 

съвет – Варна, изменено с решение № 918-4(25)/20.04.2022 г.  – Цени на 

превозни документи, в частта на Раздел I.  

(7) – вземане на решение за увеличаване на цената на социалните 

погребения и избор на фирма изпълнител. 

(8) – 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 строително-монтажни работи.  



(9) – актуализация на Икономическата рамка за 2022 г., по договор 

за обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(10) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 

предложения за изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на 

проекти от крайни получатели „Модернизация на образователна среда”, 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и 

осигуряване на тяхната устойчивост. 

(11) – даване на съгласие за Община Варна да кандидатства по 

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за 

кандидатстване „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 

център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения 

по Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: 

изграждане на младежки центрове (в областни градове)”. 

(13) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на строително-монтажни работи за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и 

изграждане на образователно-информационен център за спорт“ по 

Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020“. 

(14) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на строително-монтажни работи за проект 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.        

(15) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, 

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(16) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на 

сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

(17) – изменение и допълнение на чл. 34, ал. 4 от Приложение № 1 

към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 



(18) – вземане на решение за приемане на мерки за подпомагане на 

таксиметровия бранш. 

(19) – вземане на решение за увеличаване на дневния храноден на 

Обществена трапезария. 

(20) – осигуряване на финансиране за покриване на задълженията на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация. 

(21) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални 

услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и 

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства“ на територията на Община Варна“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

(22) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „BEST – Blue 

Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на Програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   

(23) – опрощаване на държавни вземания. 

 

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

относно: 

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

граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

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

асистирана репродукция. 

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

по асистирана репродукция. 

 

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

стопанство” относно: 

(1) – изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна. 

(2) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.18. 

(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.16. 

(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - 

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ 



№ 7А, в полза на Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, 

интегрирано устойчиво развитие“. 

(5) – даване на съгласие за продажба, чрез търг с явно наддаване на 

недвижими имоти собственост на „Централен универсален магазин – 

Варна“ ЕАД. 

(6) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 

„Чайка“, в полза на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

(8) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за учредяване 

на сервитутно право в полза на „Електроразпределение Север“ АД. 

(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ 

се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, в полза на Сдружение с нестопанска 

цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 

положение – Дедал“. 

(10) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен 

център 4 – Варна“ ЕООД. 

(11) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Дентален център I Варна“ ЕООД. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за подписване на Меморандум за 

сътрудничество между Район „Одесос“ при Община Варна, Република 

България,  и район „Център“ при Община Кишинев, Република Молдова. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт” относно: 

(1) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на спортни клубове. 

(2) – приемане на изменения и допълнения в Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица. 

(3) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на проявите по програма „Спорт” и програма „Социален 

туризъм”. 

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура и 

градоустройство” относно: 

(1) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-



300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ10135.2526.946 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(2) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор ПИ 10135.2566.222, 

ПИ10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 местност „Старите лозя“, гр. 

Варна“. 

(3) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2526.2539 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(4) –даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна.  

(5) – разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Изграждане 

на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ „Изграждане на довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар – клон 192“. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 

сигурност” относно: 

(1) – приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 

2023 г. – 2027 г.   

 

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

относно: 

(1) – изменение и допълнение на Правилник за работа на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“. 

(2) – одобряване на Бизнес програма на „Градски транспорт“ ЕАД 

за периода 2022 – 2025 г. 

 

11. Питания и отговори на питания. 

 

 

 



12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес „Грижа в дома в Община Варна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. 

 

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

образование” относно: 

(1) – изменение и допълнение в Статута за награда „Варна“ в 

системата на предучилищното и училищното образование.   

 

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

духовно развитие” относно: 

(1) – именуване на улици, находящи се в с. Звездица, Община 

Варна. 

 

15. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация” относно: 

(1) – одобряване на промяна в структурата и длъжностното щатно 

разписание на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

 

16. Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна.  

 

17. Дискусия с гражданите. 

 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

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

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



І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да 

участва в извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

Варна, насрочено на 21.12.2022 г. 

 

Докл.: Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

Христо АТАНАСОВ 

Първа точка, колеги, от дневния ред – упълномощаване на 

представителя на Община Варна да участва в извънредно Общо събрание на 

„Асоциация по ВиК” на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, насрочено на 

21.12.2022 г. В предложението има и включено предварително изпълнение, 

съгласно чл. 60 от АПК. Всъщност днес е събранието на 21.12.2022 г. от 

14.00 часа. Така, мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на 

гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1116-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е 

от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № РД22025467ВН-

001ВН/28.11.2022 г. от Областния управител на област с административен 

център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, при невъзможност 

на Кмета на Община Варна да присъства, представителя на Община Варна 

– общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в извънредно 

Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, което ще се проведе на 

21.12.2022 г. /сряда/ от 14:00 часа и да гласува по посочените в 

предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2023 г., в размер на 14962.50 /четиринадесет хиляди 

деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.).“ - Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 

защита интересите на Община Варна. 



ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане, разглеждане, 

приемане на решение за подписване и подписване на „Допълнително 

споразумение № 2 към договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги“. - Да участва в разискванията 

по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

Община Варна.  

Упълномощава представителя на Община Варна – общинския 

съветник Станислав Георгиев Иванов с правото да упълномощи 

председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД да подпише 

„Допълнително споразумение № 2 към договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги“. – Да участва 

в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна. 
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“. - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна.  

1116-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в извънредното Общо събрание на Асоциация по 

ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, представителят на Община Варна, общинският 

съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 

Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 

Общото събрание, за сведение. 

На основание чл. 60 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, тъй като 

от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, а именно, че извънредното Общо събрание на Асоциация 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД е насрочено за 21.12.2022 г. от 14:00 часа. 

 

Така, колеги, някой да не е успял да гласува? 

 

За протокола: Мартин Байчев – „за“. 

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

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

 

  



ІI. 

 

По точка втора от дневния ред: 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – 

Варна. 

 

Докл.: Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така, след промяната на дневния ред, втора точка. Мина ли това, което 

е за заместник-председател?  Мина. След промяната в дневния ред, втора 

точка стана… Моля? От името на? 

 

От залата 

/н.р. / 

 

Христо АТАНАСОВ 

От името на групата на „СДС и Воля за Варна“, господин Станев иска 

10 минути почивка. Колеги, 10 минути почивка. Има право по Правилник, 

така че не мога да не му ги дам. Благодаря.  

 

/общинските съветници ползваха 10 минути почивка/ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще помоля и колегите, които са извън зала да влязат. Колеги, едно 

тестово гласуване, за да видим колко човека са се включили. Режим на 

гласуване. Тестово.  

 

Тестово гласуване: за – 28; против – 4; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 16.* 

 

Добре, колеги, продължаваме работата. Втора точка, която стана от 

дневния ред е за избор на заместник-председател. Чета ви основанията. 

Писмото е от новосформираната група „СДС и Воля за Варна“. На 

основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Варна и съгласно Правилника на 

Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна избира за заместник-

председател на Общински съвет Николай Почеканов. Николай Павлов 

Почеканов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Мнения и съображения, колеги? Доктор Митковски. 

 



Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин Председател, колеги, аз мисля че ние гласувахме, 

тоест кой „за“, кой „против“, няма значение, точка за избор на заместник-

председател по принцип. А не избор на конкретен заместник-председател от 

конкретна група. Така че точката е избор на заместник-председател. Те 

предлагат явно господин Почеканов. Мисля че и останалите групи също 

могат да предложат свои кандидатури в тази точка. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точката е по предложение на групата и е конкретна в единствено 

число – избор на заместник-председател. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Ок. Да, да избор на заместник-председател. Не е на господин 

Почеканов за заместник-председател. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И е от групата на „СДС и Воля за Варна“. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Не е на господин Почеканов за заместник-председател. Така че мисля, 

че в тази точка и останалите групи, ако имат желание … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Значи не е на заместник-председатели. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Е, председател. Добре, един заместник-председател.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Във връзка с образуването на групата има предложение. Няма никаква 

пречка да си направите подобно предложение, да се включи в дневния ред 

и съответно да се разглежда.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Тоест, искате да кажете, че трябва … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нарочно предложение. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

За конкретен човек дадена точка да се предложи.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Точно така. Да. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Аз не съм убеден, че е точно така, господин председател, въпреки че 

Вие сте юрист аз не. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Или да е точката формулирана заместник-председатели. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Не е въпросът за броя. Нали, знаете, че заместник-председателите 

може да са безкрайно много. В Правилника на Общинския съвет … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точно така, но зависи как е формулирана точката в дневния ред. Така 

беше формулировката. Имахте възможност да поискате да бъде 

коригирана… 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Ама не то е заместник-председател. Един заместник-председател. Ние 

също можеше да предложим. Нашата група си съществува още от началото 

на мандата на Общинския съвет. Не ни се е налагало да се преливаме, 

отливаме. Така че… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как това да се случи на настоящата сесия. На следващата може 

да имате възможност. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Не съм убеден, господин председател. Мисля че можем да поспорим 

този път с Вас. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Можем колкото искате. 

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Спорът с Вас е удоволствие.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Винаги. И за мен. Господин Капитанов, имате думата. 

 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Господин Председател, колеги, от три години насам коментираме този 

проблем, който гласи следното. Имаме две групи в общинския съвет, които 

са тенденциозно изолирани от ръководството на съвета. Нито имат 

председателство на комисии, нито имат заместник-председателство на 

Общинския съвет. Правилото, между другото, навсякъде, това сме го 

коментирали е неформално, но важащо включително в Народното събрание 

е всяка група да има право на заместник-председател, защото това е 

начинът, по който да може да участва в ефективно, много по-ефективно в 

работата на Общинския съвет. В момента ние наблюдаваме едно преливане, 

както каза доктор Митковски между една, втора, трета формация. Нали 

създаване, между другото според мен ГЕРБ осиротяха без СДС, но това е 

друга тема на разговор. В момента, обаче точката ни беше предложена за 

гласуване избор на заместник-председател. Точка. Нямаше посочено име, 

нито пък стана ясно, че…единственото, беше ясно е, че е по предложение 

на новосформираната група. Но формулировката не беше посочено избор на 

заместник-председател от новосформираната група. Това всъщност 

означава, че ние имаме право всички да обсъдим тази точка и според мен 

всеки да си даде неговото предложение. За мен между другото продължава 

да стои абсурдно ситуацията, защо трябва да търсим предложение да се 

гласува от всички при положение, че всяка една група три години сме 

несменяеми. Нито един от нас не е решил да си смени политическата кожа 

в един или друг цвят и ние си отстояваме принципите за това, което сме 

избрани от гражданите на Варна, но нямаме правото, което имат други хора, 

които, нали, преливат много ефективно от една в друга посока. Нещо друго 

искам да обърна внимание. Тази точка беше включена допълнително, тоест 

тя трябва да отиде в точка „Разни“ на края на това заседание, а не в началото. 

Така че процедурно предлагам да си я отложим на края и в момента да не я 

гласуваме. Това ми е процедурата, моля да я гласуваме.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Предложението беше като изчетено от мен, когато 

обявих новосъздалата се група, обявих, че има предложение, което ще 

докладвам от нея, малко по-късно, когато гледаме дневния ред. Изрично го 

казах. И предложението бе да бъде включена като точка втора и така беше 

прието. Както беше прието предложението за Тубдиспансера да бъде 

включено като подточка първа и т.н. Няма процедура да бъде включено в 

точка „Разни“. Точка „Разни“ в дневния ред няма. Тук сме в режим на 

заседание на Общинския съвет, а не…. 

 

От залата 

/н.р./ 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложението беше да бъде включено и което предложение бе 

прието от съвета, да бъде включено като точка две от дневния ред. Така. Има 

ли мнения и съображения по така направеното предложение от доктор 

Станев и групата, която представлява? Колега Георгиев, да? 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, групата на „Възраждане“ има заместник-председател на 

Народното събрание. Продължава целенасочено да бъде ограничавана от 

правото си да има заместник-председател на Общинския съвет. 

Присъединявам се към мнението на колегата Капитанов и считам, че така 

направеното предложение дава възможност на всички групи да направят 

предложение за заместник-председател. Не беше конкретизирано в 

предложението, че става въпрос за заместник-председател от новата група, 

затова в момента правя предложение от името на групата на „Възраждане“ 

заместник-председател на Общинския съвет да бъде колегата Вешев. 

Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Както обявих по-рано имате възможност да правите 

предложения за включване на точки в дневния ред и това право ви бе дадено 

и предоставено. Мисля, че се възползвахте от него, така че няма как да 

подложа на гласуване подобно предложение.  

Така, няма други заявки за изказвания. Подлагам предложението за 

избор на заместник-председател на Общински съвет – Варна за колегата 

Николай Павлов Почеканов. Режим на гласуване. 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1117-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 8, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна избира за заместник-председател на общинския съвет Николай 

Павлов Почеканов. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Мартин Байчев – „за“, Николай Капитанов – „против“, 

Ивайло Митковски – „против“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 26; против – 7; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Честито на колегата. Преминаваме към …колега Капитанов, имате 

думата за отрицателен вот.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми колеги, господин председател, това е, така за съжаление, 

поредния път, в който ръководството на Общинския съвет, така много 

неприятно, да не използвам нецензурни думи в лицата на хората и на 

гражданите на Варна се отнася, но това, което се случва в момента е 

абсолютно нередно и ние като група ще се обърнем към Областния 

управител на Варненска област с молба да бъде разгледано внимателно и 

евентуално да бъде отменено това решение и върнато за преразглеждане. 

Начинът, по който се случи това е недопустим. Не е допустимо да 

включваме дневна точка с конкретно лице без предварително то да бъде 

посочено в обявяването в дневния ред. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Това е Ваше право, колега.  

Преминаваме към точка трета – предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет”. 

  



ІII. 

 

По точка трета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет” относно: 

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

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“  ЕООД, ЕИК 000090147. 

(2) – необходимост от осигуряване на средства за допълнително 

финансиране на обекти от капиталовата програма на Община Варна, 

финансирани с банкови заеми. 

(3) – промяна на решение на Общински съвет – Варна с № 1418-2. 

III. (36)/19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 1(10)/16,17.12.2020 

г. и  № 801-1.(23)/01.03.2022 г. 

(4) – изменение и допълнение на решение на Общински съвет – 

Варна № 1418-2.IV.(36)/19.12.2018 г., изменено с решение № 913-

4(25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на договор за банков кредит за 

основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 

детски градини и детски ясли на територията на Община Варна. 

(5) –  изменение и допълнение на чл. 18, т. 3 от Приложение № 1 към 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(6) – изменение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на Общински 

съвет – Варна, изменено с решение № 918-4(25)/20.04.2022 г.  – Цени на 

превозни документи, в частта на Раздел I.  

(7) – вземане на решение за увеличаване на цената на социалните 

погребения и избор на фирма изпълнител. 

(8) – 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 строително-монтажни работи.  

(9) – актуализация на Икономическата рамка за 2022 г., по договор 

за обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(10) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 

предложения за изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на 

проекти от крайни получатели „Модернизация на образователна среда”, 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и 

осигуряване на тяхната устойчивост. 

(11) – даване на съгласие за Община Варна да кандидатства по 

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за 

кандидатстване „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 



(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 

център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения 

по Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: 

изграждане на младежки центрове (в областни градове)”. 

(13) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на стоително-монтажни работи за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и 

изграждане на образователно-информационен център за спорт“ по 

Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020“. 

(14) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на стоително-монтажни работи за проект 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.        

(15) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, 

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(16) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на 

сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

(17) – изменение и допълнение на чл. 34, ал. 4 от Приложение № 1 

към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(18) – вземане на решение за приемане на мерки за подпомагане на 

таксиметровия бранш. 

(19) – вземане на решение за увеличаване на дневния храноден на 

Обществена трапезария. 

(20) – осигуряване на финансиране за покриване на задълженията на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация. 

(21) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални 

услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и 

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства“ на територията на Община Варна“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 



(22) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „BEST – Blue 

Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на Програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   

(23) – опрощаване на държавни вземания. 

 

Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Като тук, въз основа на решението, което приехме преди малко като 

първа подточка ще бъде разгледана подточка за отпускане на средства – 

предложение за решение за отпускане на средства на СБАЛПФЗ Варна 

ЕООД. Господин Иванов, имате думата. Имате проекта за решение. Моля, 

да го изчетете. Да, заповядайте. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми 

господа заместник-кметове, уважаеми гости. Решение - на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения, по предложение на 

група общински съветници от политическа партия ГЕРБ, Общински съвет – 

Варна със съответното решение взема решение да бъдат отпуснати 

финансови средства в размер до 1 000 000 лв. (един милион лева) за нуждите 

на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания Варна“ ЕООД, със съответния ЕИК, като целева субсидия за 

приоритетно погасяване на задължения на лечебното заведение за трудови 

възнаграждения на персонала, публични задължения към Национална 

агенция по приходите и Национален осигурителен институт за данъци и 

осигурителни вноски на персонала, както и към „Енерго-Про“ Варна ЕАД.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 

г. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 

ЕООД, да внесе отчет за разходваните средства, съгласно взетото решение 

и посочените по-горе приоритетни плащания, както предложение за 

увеличаване на капитала на търговското дружество, със стойността на 

целевата субсидия. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда, свързана с възможността за водене на съдебни 

производства, които биха довели до увеличаване на основните задължения 



с начисляването на лихви, такси и разноски за сметка на лечебното 

заведение. Това е постъпило като предложение.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преди да дам думата за мнения и съображения, на кратко ще кажа, че 

в 11:00 часа, след малко, днес е насрочена среща с Министъра на 

здравеопазването, която ще се проведе в град София, като имаме 

първоначално уверение от страна на…и на областния управител на Варна, 

както и Министъра, че ще се работи в посока разрешаване на този 

дългогодишен, повече от 20 годишен проблем по отношение на 

Тубдиспансера и съответно прехвърляне на дейността към някоя от 

големите болници. Очакваме резултат от срещата. Като в този ред на мисли 

ви призовавам, колеги, да подкрепим погасяване на задълженията и 

съответно ще настоява и ръководството на болницата пред Министъра за 

прехвърляне на дейността, в който смисъл е и нашето влязло в сила 

решение, вече второ поред от 2015 г. и от 2022 г. Давам думата първо на 

колегата Губатов за мнения и съображения по въпроса. След това доктор 

Митковски.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Господин председател, явно правилните решения в Общински съвет 

се вземат под обществен натиск. Защо трябваше да се стига до 

преустановяване дейността на болницата до момента, изпращане на болните 

хора вкъщи, тъй като, както знаем туберколозата е силно заразна болест. 

Тези неща можеше да си ги спестим още на сесията на 8 ноември, където 

ние от „Възраждане“ предложихме даване на средства за белодробната 

болница, като предложението за това направено предложение от нас 

единствено бе подкрепено от нашата група на „Възраждане“ – 4 гласа „за“, 

11 – „въздържали се“ и 23 – „против“. Можете да го видите това нещо. 

Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Губатов. Аз мисля, че много резонно този 

въпрос може да го поставите и на едно друго място, ама не ми се влиза в 

момента в такива спорове. Доктор Митковски, заповядайте, ако е удобно 

сега.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин председател, колеги, така оставам умерен 

оптимист относно, дай боже днес наистина да се случи това, което очакваме 

от много години. Защото в противен случай, ако днес се вземе решение, 

между другото чест му прави, аз не го познавам колегата – сегашния 

Министър, че най-после някой се сети и има куража да се заеме с този 



въпрос, защото всички министри досега, независимо от каква политическа 

сила бягаха от този проблем, защото в тях е правомощието да вземат 

окончателното решение. Като Общински съвет, тук и една скоба, много 

моля, поне въпросите здравеопазването да не ги политизираме. Напълно 

подкрепям това, че Вие сте го внесли. Щяхме днес да го внесем като точка 

от дневния ред. Няма значение кой го е внесъл. Подкрепям и двете точки. И 

сумата, която се отпуска и предварителното изпълнение. И може би трябва 

да останем в готовност за извънредна сесия, ако днешните решения налагат 

някакви наши допълнителни решения. Вярно е, че тази болница в този вид, 

с това финансиране, което е сега не може да съществува. Затова сме правили 

предложение още при приемане на бюджета на Община Варна, там да бъде 

залегнало финансирането, което така или иначе общината всяка година го 

прави към тази болница за дофинансиране, извън държавното. За 

съжаление, тогава не беше прието и сега се налага на последната сесия да 

гласуваме тези пари. Но така или иначе, ако днес не се вземе решение в 

министерството, догодина пак ще бъде изправени пред същия въпрос и пред 

същата дилема за отпускане на определени средства. Но това ще видим днес 

следобед или утре какво ще се случи, защото иначе това ще бъде само за 

покриване на тези задължения, които са към този момент. Благодаря ви. Ние 

ще подкрепим и двете решения.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на доктор Митковски. И аз бих искал да избягваме 

политизиране на темата, колеги. Важен е въпросът, така или иначе всички 

го знаем това нещо. Пак казвам, аз също съм, даже малко повече от умерен 

оптимист по въпроса. Искрено се надявам да се вземе днес някакво 

адекватно решение. Разбира се, в готовност сме в случай, че има 

необходимост от наше решение по темата да направим извънредна сесия. Аз 

лично се ангажирам по въпроса. Ще дам възможност. Следващата заявка е 

от колегата Чутурков, след това колегата Атанасов. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Стана приказката 

малко като, нали с тоягите, солта и така нататък, вземане на решение. Така 

че ние сме свидетели от 10 години на този проблем. Но тази година този 

проблем ескалира. Тази ескалация, нали се изразява в това, че се премина 

към реални действия. Към освобождаване на болните по домовете, опасност 

от срещи с тези хора по празниците. Така че това решение можеше да се 

вземе много по-рано. Действително, аз смятам, че имаше, така роля и 

обществения натиск. Имахме градския съвет на БСП имахме също решение, 

което би се взело, ако не се стигне до днешното гласуване, заедно с групата 

съветници, така че ние също ще подкрепим това решение. Но действително 

подкрепяме и това, че този проблем трябва да намери своето окончателно 



решение, като се ползва опита на други подобни болници в страната. Така 

че това, така нашето желание е този път да бъде последен, с който се 

занимаваме с този проблем. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Чутурков. Колега Атанасов, имате думата. След 

това колега Георгиев. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз също ще се 

присъединя към тези, които казаха, че не трябва да се политизира това нещо. 

Но пък в крайна сметка то се превърна в дъвка за много от хората, които 

желаят по някакъв начин да се почувстват звездните си мигове, за да се качат 

на подобен проблем. И това е най-грозното в случая. В крайна сметка това 

финансиране, аз съм съгласен с господин Митковски, но не може да стане 

по този начин. За тази болница. То е изключително държавен проблем, 

който те трябва да го финансират. Това финансиране, което сме правили до 

момента няма да кажа какво е, но е на ръба на законосъобразността и от тук 

нататък продължаваме в сферата на това, че много лесно разпределяме 

публичните финанси. Ако всеки един от вас, нали трябва да вземе това 

решение за финансиране през собствените си юридически лица или фирми, 

които той управлява, едва ли ще бъде толкова благосклонен. Но най-лошото 

е, че всички тези решения се вземат под натиск. Ще кажа нещо, макар че 

няма да се хареса на много хора, но за съжаление и едно от предните 

решения пак с фамилия Ганчев и това решение, за съжаление се вземат под 

натиск, което е изключително неприятно. Аз да ви кажа честно съм по-скоро 

песимист, че ще излезе нещо от това, но ще се радвам да бъда опроверган, 

поне този път, защото ще влезем в същия затворен цикъл, както досега – 10 

години откакто сме ние и още 10 преди нас. И пак ще се събираме и пак ще 

има обществен натиск и пак ще има хора, които ще се опитат да се качват 

върху този проблем, макар че аз изключително разбирам работещите там. 

Миналия мандат ходихме и се срещахме с част от тях. Но в крайна сметка, 

ако това реши всичко е ок. Въпросът е да не стане така, че това ще е едно 

поредно решение, което няма да доведе до резултат, който всички ние 

очакваме. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, колега. Колега Георгиев, имате думата. Моля, за 

изказвания по един човек от група, поне. Нали, горе-долу позицията на 

групата я разбрахме. 

 

 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 

Уважаеми гости, добре дошли на мястото, където се вземат 

решенията. Добре дошли на мястото, където вашият труд, вашите умения и 

знания, трябва да бъдат уважавани. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, 

че взехте нещата в свои ръце и защитихте правото на Варна да има 

цивилизовани здравни услуги. Благодаря ви, че не спряхте да се борите до 

последно. Благодаря ви, че заедно излязохме и вие показахте, че няма да 

продължите да търпите поредното чакане, поредното отлагане. Вие 

заслужавате заплатите си и ще се радвам днес с решение на Общинския 

съвет да бъдат осигурени средствата, за които всички говорим. Групата на 

„Възраждане“ е внасяла това предложение и на здравна комисия и на сесии 

и то бе отхвърлено. Радвам се, благодаря на колегите за еволюцията, с която 

от предната сесия до тази сесия осъзнаха, че действително, трябва да бъде 

решен този проблем. Народните представители на „Възраждане“ ще 

продължат борбата този проблем да бъде решен дългосрочно. Да, 

действително в момента този начин на функциониране на болницата с това 

финансиране я прави тежест за бюджета, но искам да припомня изконното 

мислене на „Възраждане“, че здравето не е търговия. Здравето е право на 

всеки гражданин на тази община и на тази държава. В момента виждаме 

последиците от това здравето да бъде превръщано в елементарен килипир. 

И ще се радвам рано или късно тази логика на здравеопазването да бъде 

променена. Ние от „Възраждане“ ще продължим да се борим това да се 

случи. Благодаря ви, че не спряхте да отстоявате правата си. Отново 

призовавам този проблем да не бъде политизиран, особено от бивши 

областни управители, които дойдоха и се снимаха за 5 минутки пред 

протеста на… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля Ви, колега. И аз Ви благодаря. Колеги, наистина апелирам, нека 

не политизираме темата. Достатъчно важна е за всички. Колега Димитрова, 

нещо по-различно ли от групата на „Възраждане“ ще чуем? Освен подкрепа 

на така направеното предложение? След това Марица Гърдева, след това 

Янко Станев, последни заявки. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Благодаря. Уважаеми гости, добре дошли още веднъж. Бих се радвала, 

ако сте тук за Коледа, за как да кажа за благодарност за нещо, което сме 

свършили. Но, тъй като сте тук, за да свършим нещо, ви благодаря за 

присъствието. Искам да ви уведомя, освен че на 8-ми ноември, на 

извънредната сесия предложи колегата Губатов, след това…извинете - на 

редовната сесия, след това на извънредната сесия също бе предложено 

вашето финансиране, като от колегите 14 гласувахме „за“, „против“ – 4, 23 

се въздържаха. На комисията по „Здравеопазване“ в четвъртък, въпреки че 



не съм член, аз отидох и специално предложих същата точка в дневния ред 

– да финансираме болницата, за да не затваря и да не ви спират тока и да не 

ви гонят болните. Да може на Коледа и на нова година, така както ние 

получаваме заплатите си, така и вие спокойно да работите с вашите заплати. 

И че трябва да е вашата болница с особена грижа, особен статут и вие да 

нямате притеснения за средства – нито за издръжката на болницата, нито за 

вашите лични възнаграждения. На комисия „Здравеопазване“ само доцент 

Николай Евтимов гласува „за“. Това е комисия от „Здравеопазване“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега, това е известно на абсолютно всички, тъй като е публична 

информация. И много Ви моля, дайте по същество. В момента… 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Така. Предлагам…а, забравих да спомена, че един час мръзнахме 

заедно, за да се случи това, което днес се случва. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложете по темата, много Ви моля.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Предлагам към това предложение да бъде добавено осигуряване 

средства за по-нататъшната работа на болницата. Тъй като, госпожо 

Гърдева… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля Ви, не влизайте в диалогов режим. Формулирайте си 

предложението и ще го подложа на обсъждане. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Осигуряване средства за по-нататъшната работа на болницата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Когато…може ли да довърша, господин председател? Да не ме 

прекъсвате. Трите минути не са ми минали. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изтекоха отдавна. Изтекоха. Имате 10 секунди да си формулирате 

конкретно предложението. След, което давам думата на следващия заявил. 

Слушам Ви. Конкретна формулировка на предложение за решение.  



Мария ДИМИТРОВА 

Оплакаха се, че нямат пари за нафта. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това не е предложение за решение.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Осигуряване средства за по-нататъшната спокойна работа на 

болницата и възстановяване работата на болницата. Като, изрично искам да 

подчертая, тази болница трябва да съществува в тази сграда. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Тази сграда е построена …. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Разбрах предложението.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

…за тях, тъй като тя…те са със специално естество. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах предложението. Благодаря Ви. Ще го подложа на обсъждане. 

Така. Първо, формулировката на предложението не съдържа конкретен 

размер на финансови средства, които предлагате да бъдат гласувани. Това е 

търговско дружество и в случай, че се предвижда….аз Ви дадох 

възможност. Да сте го довършила.  

На следващо място – възстановяване работата на болницата е изцяло 

и само в компетенциите на управителя – доцент Ганчев. Няма компетенции 

общинският съвет да възстановява работа на болницата. Вие сте колега – 

юрист, адвокат, би следвало по-добре от мен да ги знаете тези неща, дори. 

Колега Гърдева, имате думата. След това – доктор Станев и дебатите 

приключват по въпроса.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Честит рожден ден, колега Димитрова! Ще Ви направя специален 

подарък от аптеката. Уважаеми колеги, има положително нещо в цялото 

това политическо яхване на един проблем, който ние се опитваме да решим 

от години. И това положително нещо е, че най-сетне министерството реши 

да обърне внимание на проблема. Тези всички инсинуации, на които бяхме 

свидетели тук, нямат нищо общо. Примерно с последното гласуване на 



увеличаване на капитала на болницата цялата група на „Възраждане“ е 

гласувала „въздържал се“. Има го в документите, вижте го. Тъй че, ние 

вземаме днес едно решение, което не е под натиска на протестите на 

„Възраждане“, а поради необходимост от това хората да си получат 

заплатите, защото те са работили. И като знак на добра воля към срещата, 

която ще се проведе в министерство, за да бъде най-сетне решен проблема. 

Аз съм абсолютно съгласна с колегата Митковски, даже мислех да не вземам 

думата след него, защото той каза всичко, което трябваше да бъде казано. 

Но прекаленото възбуждане след това, смятам че трябва да внесем яснота 

по темата. Всички оставаме с надеждата, че днес след 11:00 часа ще имаме 

добри новини от министерството. А хората, че трябва да си получат 

заплатите това винаги сме били на едно и също мнение. Въпросът беше да 

ни обърнат внимание от министерство с този проблем. Ние ще гласуваме 

„за“, разбира се. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, госпожо Гърдева. Доктор Станев, заповядайте.  

 

Янко СТАНЕВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и гости. Три неща. 

Първо, в едно от изказванията чух теза, която звучеше, че лекарите имат 

някаква вина. Не! Без лекарите, нищо няма. Този, който го каза се надявам, 

че го е изтървал грешно или от неграмотност. Второ, през всичките тези 

години, да не излъжа – 13 или 14, белодробната болница е подпомагана от 

Общинския съвет. Винаги. Аз съм бил тук. Със забавяне винаги. Мислите 

ли, че ми е удобно пред доцент Ганчев, който ми е бил учител? Не на 

протести. На разговори – драматични. Защото чисто правно и чисто във 

формален характер оздравяването на база, на което ние даваме тези средства 

на белодробната болница или Тубдиспансера не е законно. Оздравяване е 

термин, който във финанси се използва за една прогресивна финансова 

стабилизация, а това в случая е възможно, тъй като това е търговско 

дружество и е държавна структура, не може да стане без намесата на 

държавата. Аз, смятам че ние, въпреки всичко – общината, плащахме, 

заради хората. Не само, заради тези, които работят и не само заради това, че 

се успокоявахме, че понеже повечето са пенсионери получават пенсия е на 

края ще си вземат едни заплати, дето ще си раздадат на децата, заплати, 

които са си изработили. Но не мислете, че решенията са толкова грубиянски, 

както се говореше тук. Не. И на края, така че винаги сме плащали. С по-

малко крамоли, с повече крамоли. Аз лично съм знаел. Сега последно, аз 

съм учуден, че се насочват стрелите към Общинския съвет. Чух и към 

председателя и към други хора. Как като сме плащали винаги 

оздравяването? И съм готов и смятам, че Общинския съвет трябва да излезе 

за едно оздравяване на тези в Парламента и в Министерски съвет, най-вече 



в Министерство на здравеопазването. Там е заровено кучето. Ние сме готови 

да…вижте, няма лекар тук в тази зала, който да не го знае. Независимо от 

това, че аз и колегите няма да позволим да плюем главния секретар на 

министерството или министъра, нито някой директор по финансовия или по 

структурната част в министерството. Но това е. И да кажа, аз смятам, че 

председателят и другите, готов съм не на фалшив протест, на протест с 

точно изписани искания. Не, не, не. Казах не на фалшив. Говоря за нас, не 

за вас. Не за вас, говоря за нас. Не говоря за вас. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля Ви, да не прекъсвате изказващите се. 

 

Янко СТАНЕВ 

Аз съм готов. Някой трябва да изведе Общинския съвет и структурите 

му да протестират срещу министерството, което не взема 15 години 

решение. И поставя Община Варна и управата на Община Варна в едно 

изключително неприятно положение да бъде като някакъв раздавач на пари, 

които се полагат на хората. Да бъде като някакъв спонсор на лечебно 

заведение, което с един нормативен акт от горе може да се решава въпроса. 

Така, както бе решен въпросът с Ковида, така както бяха решени други 

въпроси. Не си мислете, че има някой в тази зала, който да смята, че трябва 

Варна да има хора, които да не вземат заплатите си. Не, не си мислете това. 

И нищо политическо няма в моето изказване, докато преди това чух само 

нотки на политика…. Няма политика в здравеопазването. Има добро или 

лошо управление. В случая става въпрос за лошо управление на държавата, 

конкретно по отношение на белодробна болница Варна. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Лично обяснение – Мария Димитрова. Тя от преди това 

беше заявката. От преди Вашето изказване.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Значи, не Ви прави чест, госпожо Гърдева, непрекъснато да ми 

изписвате хапчета, още повече, когато защитавам правата на лекари и в 

присъствие на гости. Когато нямаме гости – да. 12 години аз съм свикнала… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Такова нещо не е казвала. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Благодаря. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Такова нещо не е казвала. Така. Така. Няма …. 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Няма, няма други заявки. Колега Губатов, вече се изказахте по 

темата. Към кого? Към доктор Станев ли? Не, не сте подали заявка към нея. 

Има ли заявка? Сега сте я подали заявката. То изказването й мина. Изказване 

имаше след това. Какви реплики след това? Към доктор Станев? Той не Ви 

е споменавал. Ама как репликирате? Заповядайте за реплика към доктор 

Станев. Последна възможност. Не злоупотребявайте с процедурните си 

права, които имате.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Господин Станев, белодробната болница е общинска, а не държавна. 

И ще наруша малко Правилника. Госпожо Гърдева, протестът беше на 

служителите от болницата. А ние „Възраждане“ само го подкрепихме. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Така. Режим на гласуване. Моля, за тишина. Режим на 

гласуване. Проекта на решение го имате. Дайте да го изчета. Той го изчете 

Станислав Иванов в началото. Покажете проекта на решение на екрана, 

колеги, ако обичате. Моля Ви, да не ме прекъсвате. Моля Ви, да не ме 

прекъсвате. В режим на гласуване сме. Проектът за решение би следвало да 

е пред вас. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1118-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за 

лечебните заведения и по предложение от групата общински съветници на 

ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № ОС22000887ВН/20.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 

средства в размер до 1 000 000 лв. (един милион лева) за нуждите на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, като целева 

субсидия за приоритетно погасяване на задължения на лечебното заведение 

за трудови възнаграждения на персонала, публични задължения към 

Национална агенция по приходите и Национален осигурителен институт за 



данъци и осигурителни вноски на персонала, както и към „Енерго-Про“ 

Варна ЕАД.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 

г. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 

ЕООД, да внесе отчет за разходваните средства, съгласно взетото решение 

и посочените по-горе приоритетни плащания, както предложение за 

увеличаване на капитала на търговското дружество, със стойността на 

целевата субсидия. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда, свързана с възможността за водене на съдебни 

производства, които биха довели до увеличаване на основните задължения 

с начисляването на лихви, такси и разноски за сметка на лечебното 

заведение. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Мартин Байчев – „за“, Янко Станев – „за“. 

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

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

 

Христо  АТАНАСОВ 

Само. Да, отчетен е вашият глас. Вдигнахте ръка. Само едно 

уточнение искам да направя. Тъй като в предложението е описано само от 

бюджета. От къде в бюджета. И второто е, моля да не ме прекъсвате, който 

и да се обажда. Днес си рожденичка, ама… Така, първо да се конкретизира 

откъде като това казвам няма нищо общо с решението. И второ, да направим 

справката предните отпуснати средства дали със същите е увеличен 

капитала на самото дружество. Да, увеличен е. Значи тогава само и 

единствено като уточнение малко по-нататък, което не влияе на решението, 

пак казвам да се уточни откъде да дойдат тези средства. Благодаря, 

заповядайте. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Уважаеми господин председател, по втора точка дневния ред, тоест 

нали първа току-що я изчетохме. По втора точка: необходимостта от 

осигуряване на средства за допълнително финансиране на обекти от 

капиталовата програма на Община Варна, финансиране с банков заем. Става 



въпрос за трансфериране на капиталови разходи и за замяна на едни обекти 

с други.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Колеги, мнения и съображения. Няма заявки. Режим на 

гласуване. 

 

1119-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 124, ал. 3  от Закона за 

публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22026992ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Приема актуализиране на обектите, финансирани от целева 

капиталова субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г. (Приложение № 10) и с преходен остатък по 

чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 

2021 г. (Приложение № 10а), съгласно приложения към настоящото 

решение, както следва: 

           - Намаление в размер на 2 345 543 лв., в това число: 

 по дейност 606, § 51 намаление с 189 000 лв. от обект „Основен 

ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район „Младост“  

(обект фактически свързан с бул. „В. Левски“), в това число проектиране, 

авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт за сметка 

на осигурено финансиране от банков заем; 

по дейност 619, §51 отпада обект „Благоустрояване на пространство 

заключено между ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Братя Миладинови“, ул. 

„Съединение“ и ул. „Георги Раковски“ (ПИ 10135.1502.145)“ със стойност  

119 200 лв.; 

 по дейност 745, §52-06 отпада обект „Разширение  на Гробищен парк 

„Запад“, с. Тополи, в това число отчуждаване“ със стойност 2 000 000 лв. 

по дейност 311, §51 намаление с  37 343 лв.  за сметка на обект:  ДГ 17 

„Д-р Петър Берон“ (промяна на предназначение на сграда на бившия Дом за 

деца лишени от родителска грижа „Другарче“ в детска градина с 

местонахождение ПИ10135.2558.90, кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90) (ДГ 17 

„Д-р Петър Берон“ - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска 

грижа „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина с 

местонахождение ПИ10135.2558.90, кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90), 

представляващи реализирана икономия след приключване на обекта. 

          - Увеличение в размер на 2 345 543 лв. в §51, дейност 606, като 

се осигури допълнително финансиране на обекти по банкови заеми: 

- по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 

„Приморски“, Община Варна“ одобрен с решение на Общински съвет Варна 

с № 909-4.II.(25)/20.04.2022 г. по приложение 12а – 1 969 382 лв.; 



- по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна”, одобрен с Решение на Общински съвет – 

Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. по приложение 12д – 376 161 лв. 

2. Приема приложение № 15 „Актуализиран разчет на разходите 

финансирани от приватизационни сделки“, съгласно приложение към 

настоящото решение, както следва:  

          - намаление в размер на 730 000 лв. за сметка на отпаднали 

обекти, в това число: дейност 619, §51 „Основен ремонт на паркинг в 

междублоково пространство, разположен в карето между ул. „Оборище“, 

ул. „Македония“, ул. „Пирин“ и ул. „Братя Миладинови“, по плана на 13-ти 

м.р., гр. Варна“ – 430 000 лв.; д.714, §51 „Проектиране и изграждане на 

топлообменни станции за утилизиране на геотермална топлина в ПК 

„Приморски““ – 300 000 лв. 

           - увеличение във връзка с преизпълнение на приходите от 

приватизационни сделки в размер на 654 500 лв. 

Със средствата в общ размер на 1 384 500 лв. да се увеличи §51, 

дейност 606 за допълнително финансиране на обект „Реконструкция на ул. 

„Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в това 

число реконструкция на съоръжения, гр. Варна”, в това число: 

„Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст 

„Пчелина“, в това число реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви 

етап по проект “Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна”, одобрен с Решение на Общински съвет – 

Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. по приложение 12д.   

3. Приема  приложение № 19 „Актуализиран разчет на разходите по 

бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от туристически данък“, 

съгласно приложение към настоящото решение с преизпълнението на 

приходите от туристически данък в размер на 1 592 394 лв. Със средствата 

от преизпълнение на приходите да се увеличи §51, дейност 606 за 

допълнително финансиране на обекти по проект „Основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”, 

одобрен с Решение на Общински съвет – Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 

г. по приложение 12д.   

4. Приема Приложение № 33 „Актуализиран разчет на разходи 

финансирани с приходи от концесионни плащания и наеми на морски 

плажове“, както следва: 

- Намаление в размер на 505 000 лв. за сметка на отпаднали обекти, в 

това число: 

 по дейност 606, § 51 - 220 000 лв. от проектиране на основен ремонт 

на подлези;  

по дейност 619, §51 - 285 000 лв. от обект „Благоустрояване на 

пространството зад цветния пазар на бул. „Чаталджа“ в УПИ „за градинка“, 



кв. 7, 18 м.р. (ПИ 10135.2560.421 по КК), бул. „Чаталджа“ и бул. „Осми 

приморски полк“, гр. Варна“ ; 

-Увеличение в размер на 505 000 лв. да се увеличи дейност 606, § 51 

за допълнително финансиране: 

  - 53 780 лв. за отпаднали обекти от приложения по заеми, за които е 

необходимо разплащане на изработената проектна документация и доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционен проект, съгласно Закон за 

устройство на територията;  

- 434 878 лв. на обекти по проект „Основен ремонт/реконструкция на 

улична мрежа на територията на Община Варна”, одобрен с Решение на 

Общински съвет – Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. (Приложение 12д). 

-16 342 лв. за финансиране необходими за разплащане на авторски 

надзор, строителен надзор. 

5. Приема компенсирани промени по бюджета на Община Варна в 

размер 3 253 218  лв., в това число:   

- намаление на местна дейност 601 „Управление, контрол и 

регулиране дейностите по жилищно строителство и териториално 

развитие“, § 10 „Издръжка“ – 200 000 лв. 

- намаление на местна дейност 604 „Осветление на улици и площади“, 

§ 10 – 16 „Вода, горива и енергия“ – 1 000 000 лв. 

- намаление на местна дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §10 

„Издръжка“ – 303 218 лв. 

- намаление на местна дейност 621 „Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по опазване на дейностите по околната среда“,    

§10 „Издръжка“ – 400 000 лв. 

- намаление на местна дейност 622 „Озеленяване“ – 200 000 лв. 

- намаление на местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-00 

„Разходи за лихви по заеми от страната“ – 950 000 лв. 

- намаление на  местна дейност  524 „Домашен социален патронаж“ 

§10 „издръжка“ – 200 000 лв. 

- Увеличение на бюджета по §51-00, дейност 606 за осигуряване на 

допълнително финансиране на обектите по проект „Основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”, 

одобрен с Решение на Общински съвет – Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 

г. по Приложение 12д, в размер на 3 253 218  лв. 

6. Да се осигури допълнително финансиране в бюджет 2023 г. в размер 

на 575 807 лв. за обект „Нова сграда на детска градина № 48 „Ран Босилек“, 

с. Тополи, Община Варна в УПИ ІІ – „за детска градина“, кв.36 по плана на 

с. Тополи (ПИ 72709.501.250) Община Варна, ул. „Здравец“   № 1 за 6 групи 

(1 яслена и 5 градински групи)“ по Проект „Изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на 

територията на Община Варна” по програма на МОН за изграждане, 



пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020-2022 г., приета  с решение на Министерски съвет 

№ 543/03.08.2020 г.  

7. Приема актуализирани стойности на обекти, финансирани с 

банкови заеми, съгласно приложения (Пр.12а, Пр.12б, Пр.12г, Пр.12д) към 

настоящото решение. 

Промените да се отразят в Приложение 1 „Приходи по бюджета на 

Община Варна за 2022 г.“, Приложение 2 „Разходи по бюджета на Община 

Варна за 2022 г.“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи по функции – източници на финансиране“ и други приложения, 

касаещи промените, Приложение 4а „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ 

(без разходи на Общинско предприятие “Паркинги и синя зона“, 

Приложение 4б „Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 619 

„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ (без разходи на Общинско предприятие 

„Инвестиционна политика“ и други приложения, относими към горните 

решения. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

предвид кратките срокове за реализация и усвояване на средствата по 

банковите заеми и необходимостта част от обектите да приключат преди 

началото на туристическия сезон.  

 

 Колеги някой да не е успял в системата? 

 

За протокола: Емил Бояджийски – „въздържал се“.  

 

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

въздържали се – 11; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председателстващ. По втора точка: промяна на 

решение на Общински съвет – Варна със съответния регистрационен номер, 

променено с решение със съответния регистрационен номер и постоянна 

комисия „Финанси и бюджет“ взема положително становище: 13 – „за“, 0 –

„против“, 2 – „въздържали се“. Става въпрос за удължаване на срока за 

усвояване на кредита.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Колеги, мнения и съображения. Заявка от господин 

Губатов. Заповядайте, господин Губатов. 

 



Юлиян ГУБАТОВ 

Господин председател, така по проекта за ремонт етап 2. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, извинявам се. Колеги, моля ви за тишина. Гостите също ви 

моля за тишина. Благодаря. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

По проекта за ремонт етап 2 „Местообитания вълци и средно големи 

котки“ първоначалните средства бяха 684 000 лв. с ДДС, които бяха 

увеличени на 888 000 в резултат на инфлацията и увеличените цени на 

строителните материали. Така на сесия на 8-ми ноември бяха гласувани 

предоставяне на още 188 000 лв. от децата, тоест от дейност „Детски 

градини“, като стойността се увеличи вече на милион. Изключително 

несериозни са мотивите за забавяне на проекта в резултат на зимата. Както 

знаем всички в града, Варна не се слави с тежка зима. Поредността на 

годините показваше, това също е факт. И това не може да е мотив за забавяне 

на дейността, тъй като ако забавим дейността по ремонта това ще доведе до 

допълнително оскъпяване на този ремонт, тъй като инфлацията се 

инфлация. Нарастването на цените на строителните материали продължава 

така или иначе и ще продължи в следващата година. И най-вероятно моите 

притеснения са, че на следващата сесия дали ще бъде следващата или по- 

следващата отново ще се гласуват още средства за 2 клетки. Предполагам 

поне още 200 – 300 000 лв., което е недопустимо. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Предположенията са нещо различно от фактите. 

Колеги, други желаещи за изказване? Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1120-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 

17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22026940ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна изменя свое Решение № 1418-2.III.(36)/19.12.2018 г., изменено с 

Решения № 420-2.т. 1.(10)/16,17.12.2020 г.  и  № 801-1(23)/ 01.03.2022 г. в 

точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г. 



Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 г., в 

който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

му. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

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

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 4; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, господин Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря. По четвърта точка: относно изменение и допълнение на 

решение на Общински съвет – Варна със съответния входящ номер, 

изменено със съответното решение за удължаване на срока на договора за 

банков кредит за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 

открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на Община 

Варна. Става въпрос за удължение на срока за усвояване на кредита.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Мнения и съображения? Има заявка от госпожа 

Димитрова. Заповядайте.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, ако както съм предложила ремонтираме 

икономично детските площадки, независимо дали са в двора на детски 

заведения и училища или извън двора, ако по икономичен начин съгласно 

член 6 АПК ги ремонтираме, тогава пак същото ще е до момента, до който 

почнем да изпълняваме закона, а това е кодекс и тогава ако по икономичен 

начин процедира общинската администрация няма нужда да има да се 

взимат кредити. Затова много ви моля за пореден път обръщам внимание на 

общинската администрация, че съгласно наредбата за ремонт на детски 

площадки, те може да са и с естествени настилки. Много ви моля да 

проучите световните практики в това отношение и да не бетонирате 

детските площадки на децата, защото освен, че пречи на децата, лишавате 

ги от връзка с природата. Освен това лишавате земята от дренажа и реалната 



зелена площ там, която би абсорбирала редките вече валежи. Така че с тази 

забележка, много ви моля, казах ви това е кодекс член 6 АПК избирате най- 

икономичния за обществото начин като време и ресурси, но това в никакъв 

случай не е това, което правите до момента. Периода 2012 и 2015 година 

милион и половина облигационен заем бе взет за ремонта на 240 детски 

площадки. Средно 60 000 лв. за детска площадка, извинявайте, но това е 

един апартамент.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, госпожа Димитрова. Няма други заявки.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли други мнения и съображения? Няма доколкото разбирам ми 

казват. Режим на гласуване, колеги.  

 

1121-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 

1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг , чл. 39 и чл. 43 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22026939ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна изменя и допълва свое Решение № 1418-2.IV(36)/19.12.2018 г., 

изменено с решение № 913-4(25)/20.04.2022 г. в точката, касаеща срока на 

усвояване, в следния смисъл: 

- Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 31.12.2024 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на Кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19000968ВН/22.05.2019 

г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнението му. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

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

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

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

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Пета точка относно: изменение и 

допълнение на член 18.3 от приложение 1 към Наредба на Общински съвет 

– Варна за определяне и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна. Става въпрос за промяна на 

отпадъка за заявка за 1 кубичен метър на 85 лв. Това е предложението. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Тук, колеги,  е с допълнението, което беше направено от колегата 

Губатов на комисията и допълнено от мен. Проектът за решение го имате. 

Имате думата за мнения и съображения. Няма заявки. Има ли? Извинявам 

се. Да, заповядайте. Да се представите на микрофона само за протокола.  

 

Емил ЕФЕНДУЛОВ 

Благодаря, господин председател. Емил Ефендулов. Имам един 

въпрос. В предложението е посочено, че ако изчистим водата от мотивите, 

излиза, че единствената причина за увеличението е де факто инфлацията. 

Инфлацията за периода 2011 - 2022 г. до ноември месец включително е 

41.8%. А увеличението, както е предложено от 464 %. На мен ми е трудно 

да разбера как си съответстват двете разлики и ще се радвам да отговорите 

като ако позволите малък коментар в предварителната оценка в точка 2 

Фройд си е изиграл ролята, защото авторът е написал необходимостта от 

промяната на таксата се налага поради това, така, така, така, сключените 

договори, сключените договори по ЗОП за предоставяне на услуги по 

събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения и 

инсталации са многократно завишени. Много ми хареса. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма нужда от коментари кое ви е харесало и кое не. Момент, 

господин Иванов. Така. Отговорът на въпроса ви ще се радвам, тъй като 

виждам, че проявявате интерес да присъствате и на комисии, където ги 

коментираме по-детайлно тия неща. Отговорът на въпроса е себестойността 

на услугата. Към настоящия момент тя е такава и ние няма право да 

определяме такса, която е по-ниска от себестойността на услугата. Това е 

отговора на въпроса. Режим на гласуване.  

 

1122-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните 

актове, чл. 6, ал. 1, б. „а“, чл. 8, ал. 1, т.1 и чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

местните данъци и такси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 



№ РД22026094ВН/05.12.2022  г.,  Общински съвет – Варна изменя чл. 18, 

т. 3 от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Варна, както следва: 

         „чл. 18, т. 3 Общински съвет – Варна определя таксата за битови 

отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на 

предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци, в размер на 83,5 лева 

за куб. метър некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване 

съгласно ежегодна заповед на кмета на Община Варна“.  

1122-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 19 от Наредба 

на Общински съвет – Варна за определяне и администрирането на местни 

такси на цени на услуги на територията на Община Варна, Общински съвет 

– Варна дава възможност на лицата, които в срок до 30.11.2022 г. са подали 

декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето на такса битови 

отпадъци според количеството за 2023 г. до 31.01.2023 г. да подадат 

еднократно коригираща декларация относно вида и броя на необходимите 

съдове, които ще се ползват и периода, в който ще се осъществява 

дейността, и/или да оттеглят подадените до 30.11.2022 г. декларации.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през таблета?  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 1; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов, заповядайте. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Шеста точка относно: вземане на 

решение със съответния номер на Общински съвет – Варна, изменено 

съответно с решение със съответен номер „цени на превозни документи“ в 

частта на раздел I. Става въпрос за промяна на превозните документи. 

Промяната е 60 минути става 2 лв. и 90 минути става 2.50 лв. Това са двете 

промени.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви с уточнението, че касае хартиения билет само тук. Имате 

думата за мнения и съображения, колеги. Две положителни становища на 



комисии. Комисия „Финанси“ положително. Равен брой гласове на 

„Транспорт“. Няма постъпили заявки за изказвания Режим на гласуване.  

 

1123-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и 

условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и по 

предложения от инж. Милко Лалев – Директор на директор на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“ рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022 г. и рег. № 

ОС22000856ВН/08.12.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое 

Решение № 434-2(10)/16.12.2020 г., изменено с Решение № 918-

4(25)/20.04.2022 г.,  в частта на раздел I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ 

МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, 

БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:  

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ  

 От „60 минути – 1,60 лв.“ на „60 минути – 2.00 лв.“  

 От „90 минути – 2,40 лв.“ на „90 минути – 2.50 лв.“  

Изменя се т. 7 

„т. 7. Нова, изгубена/ повредена  от пътника електронна карта 

/пластика/- 2,00 лв.“. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 12; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Седма точка относно: вземане на 

решение за увеличаване на цената на социално на социалните погребения и 

избор на фирма изпълнител, става въпрос за увеличение на средствата за 

социални погребения и бездомни деца, както и таксата за социално 

погребение и даване възможност за кремация. Сумите се променят.  

 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Положително становище на комисия 

„Финанси“. Режим на гласуване.  

 

1124-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка 

от Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ с рег. № 

РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат увеличени средствата в размер на 40 000 лв. за 

погребeния на социално слаби и бездомни лица в местна дейност 745 

„Обредни домове и зали“ §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 

Общинския съвет“ в бюджета на Община Варна за 2023 г.  

1124-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема 

решение таксата за социално погребение да бъде увеличена на 621.50 лв. 

и за социална кремация на 601 лв.  

Поддръжката на гробни места и социалните погребения да бъде 

извършвани от „Обреди“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала 

Община Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 1; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 

 

Станислав ИВАНОВ 

По осма точка, господин председател, относно: одобряване на 

инвестиционна програма на „Двореца на културата и спорта“ ЕАД и даване 

на съгласие за сключване на договор за банков кредит за финансиране на 

предстоящите строително-монтажни работи.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Чутурков имате думата. След това доктор Митковски, след 

това колега Георгиев.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, едва ли има човек 

от състава на Общинския съвет, който да не подкрепи развитието на 

спортната инфраструктура във Варна. Въпросът е, има и друга страна, на 



каква цена, тъй като цената е също много важна. Така по мнение на хора от 

бранша цената е твърде висока. Вероятно тук се включват динамиката на 

цените, които ще вървят нагоре. Но така като се върнем малко назад за 

ремонта на сградата бяха похарчени първо беше 5 милиона, след това 

станаха 10, 13 са всички плащания като че ли някъде към 17 от всички 

страни. Тук в случая предлагаме кредит 18 милиона, тоест стават 35 

милиона която кажи речи една нова сграда, една нова зала. Това е първото 

съображение, което трябва да се замислим. Второто е това, че в последната 

си година изборна година на Общинския съвет се тегли кредит, който се 

обезпечава със съответната общинска собственост, което също е 

притеснително. На трето място как ще се отрази евентуално строителство 

на спортния календар на Двореца през тези години? И последно, не е ли по 

добре да се ограничим с по-малък кредит, който да обезпечи лед 

осветлението и фотоволтаиците. А пък в по-късен период, когато намалят 

цените след кризите, които в момента сме свидетели, тогава да се решава 

този проблем. Така че поради тези съображения групата на „БСП за 

България“ няма да подкрепи този проект.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Доктор Митковски, имате думата.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Уважаеми господин председател, колеги, съображенията на колегата 

Чутурков до голяма степен ги поддържам и аз. Освен това виждате какво 

става в момента с въпроса с лихвите, които се вдигат по всички кредити. И 

най-вече настъпило ли е нещо различно в това предложение от предната 

сесия, когато то не беше прието от Общинския съвет. Сега ни се предлага 

отново или така ще бъде, докато бъде прието. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Преди да дам думата на колегата Георгиев ще отговоря 

на доктор Митковски на предходната сесия. Мотивите на едната част от 

колегите бяха, че не е прозрачна процедурата, по която е избран, е избрана 

кредитна институция. Аз си спомням включая и от вашата група имаше 

такива аргументи. По тази причина си позволих да предложа на вашето 

внимание проект за решение, по силата на който да се проведе публичен 

конкурс за избор на банка – кредитополучател, за да отпадне това 

съображение, което част от вас изложиха и считам, поради което 

предложението на предходното заседание на съвета не беше прието. Колега 

Георгиев, заповядайте.  

 

 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, мненията и на колегата Чутурков и на колегата Митковски са 

изключително последователни и ние ги подкрепяме като цяло във връзка с 

така оформеното предложение за избор на банкова институция. Честно да 

ви кажа все пак благодаря, че взехте предвид желанието ни да има нещо като 

конкурс за избор на банка, но при тези показатели, които са посочени малко 

или много това си прилича на един уреден мач с един победител, защото ще 

ви обърна внимание, че с основен лихвен процент базова основа за 

изчисление на основен лихвен процент +2,3 работи една банка и тя е тази, 

която предния път беше предложена в предложението. Да, затова може и по 

- ниско ние предлагаме, за да се избегне това недоразумение, в което да се 

включи само основа лихвен процент да бъде добавен Юробор и индекса 

Оди. Така много други банки ще имат възможност да се включат в това 

предложение. Отделно също потвърждавам мнението ни от предната сесия, 

че би било добре за такъв ключов обект за Варна да има прозрачен конкурс, 

където да се явят представители, ако щете и на камарата на архитектите, 

представители на ландшафтни студия от близко и далеч, които да дадат 

своите идеи и да бъде избрано най - доброто предложение на този имот. 

Отделно действително, както каза и колегата Чутурков, цената е нещо, което 

най-малкото може да ни притесни. При консултация със специалисти в този 

сектор ни казаха 40 000 лв. за едно паркомясто себестойност е твърде 

завишена. Вярно, вие казвате до тези стойности, но все пак дадем ли такава 

възможност практиката показва, че в много от случаите се достига до 

тавана, а вследствие се поисква и увеличение на стойността. Благодаря ви.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Преди да дам думата на колегата Атанасов ще кажа само, 

че те цените няма да стават по-ниски оттук – нататък, категорично. Така че 

в рамките на тези 40 000 лв. според мен догодина ще бъдат доста по-висока 

стойността, а по отношение на Юробора, който предложихте там на 

практика това влошава условията по кредита. Колега Атанасов, заповядайте.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин Балабанов, присъединявам се към изказаното 

мнение, че това влошава условията. Не знам колегата защо го предлага това 

нещо. Така. Няма да се спирам по отношение на това. В годините назад 

цените бяха съвсем различни. Предложенията бяха съвсем различни, сега се 

стигна и до тази цена, която е към момента. Уважаеми господин Чутурков, 

25 милиона са не са 17. И още нещо искам да кажа, с което никой не се 

съобразява. Вече го казвам за пореден път. Изискване по закон е, че зала с 

еди си колко места в случая 5000 трябва да има еди си колко паркоместа, 

задължително. По едно паркомясто на 5 човека. Нямаме и не отговаряме на 



това. Съобразявайте се и с тези неща, когато коментирате. Кога и как трябва 

да се случи подобно инвестиционно намерение? Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Режим на гласуване, колеги. Ще дам възможност.  

 

1125-3. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с ре. № 

ОС22000876ВН/15.12.2022 г., във връзка с писмо 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. 

1125-3-1. 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 Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с ре. № 

ОС22000876ВН/15.12.2022 г., във връзка с писма от Минко Христов – 

изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000830ВН/22.11.2022 г. и рег. № ОС22000874ВН/15.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава 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 с 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 + до 2,3 пункта надбавка. 

3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и 

разноски: 

3.1. Такса за управление: до 0,25% годишно, от разрешения размер; 

3.2. Такса ангажимент: до 0,25% годишно върху неусвоената част от 

кредита, за срока на усвояване; 



3.3. Такса за разглеждане на документи: до 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 – до 12 /дванадесет/ години, който включва 

гратисен период до 3 /три/ 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. Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от 

сбора от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + 

надбавка до 2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно. 

9.2. Без такси за предсрочно погасяване. 

9.3. Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва. 

10. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 

избор на финансова или кредитна институция:  

10.1. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, 

което се публикува на интернет страницата на дружеството.  

10.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 

информация:  

- Решението на Общински съвет - Варна;  

- Обект на финансирането;  

- Размер и вид на финансирането;  

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  

- Критерии за оценка на офертите;  

- Срок на валидност на офертите;  

- Място, срок и начин на подаване на офертите;  

- Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за 

контакт;  

10.3. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 

дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 

страницата на дружеството.  

10.4. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 

по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 



работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като 

Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД е длъжен 

да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и 

ги публикува на интернет страницата на дружеството.  

10.5. След изтичане на срока за подаване на оферти, Изпълнителния 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД назначава комисия за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

10.6. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 

икономист.  

10.7. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  

10.8. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 

установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 

липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска 

от участника допълнително документи и информация. Комисията разглежда 

допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително 

обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането 

на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 

Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. След 

утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички кандидати. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с 

взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 

излага мотивите си.  

10.9. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата 

оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и 

с него се сключва договор за банков кредит.  

10.10. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД прекратява процедурата когато:  

10.10.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общински 

съвет - Варна;  

10.10.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 

в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

10.10.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

10.11. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД сключва договор в рамките на едномесечен срок от утвърждаване на 

протокола по т. 10.8.  



Възлага на изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна 

институция, която да осигури необходимото финансиране на проектите, да 

подпише договора за банков кредит и договора за залог, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на решението. 

Общински съвет – Варна задължава в едномесечен срок от сключване 

на договора за банков кредит Изпълнителния директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД да внесе отчет за изпълнение на решението.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

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

 

За протокола: Рюян Ризов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 7; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте аз пропуснах, не видях преди гласуването.  

 

Емил ЕФЕНДУЛОВ 

Благодаря ви, господин председател. Още веднъж Емил Ефендулов от 

„Продължаваме промяната“. Тематично е да се правят изказванията, след 

като вече е гласувано, защото предполагам, че тук има заложени големи 

интереси. Доктор Митковски попита каква е разликата с миналия път. Това, 

което аз виждам, е, че единствената разлика, че са представени всъщност 

документите, въз основа на което е изготвено предложението от страна на 

администрацията на „Двореца на културата и спорта“. Мисля, че днес те не 

са изпратили представители, за което е жалко.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Недейте да правите внушения кое е жалко, кой присъства в залата. 

Така. Ако имате някакви въпроси по темата, а не да правите политически 

изказвания, нали ви давам тази възможност. Политически изказвания на 

една друга трибуна.  

 

Емил ЕФЕНДУЛОВ 

Благодаря. По повод Юрибор-а ами не мога да се съглася с 

изказването, че това би довело до по-лоши условия. Банките привличат 



средства от българската национална банка по Юрибор. Съответно лихвата 

би била по ниска, понеже това са и равнището, по което те привличат 

средства от крайни клиенти. По повод лихвата, която е посочена. Значи ние 

вече виждаме в документацията към предложението, че е сметната някаква 

усреднена лихва 1.35% за целия период на кредита 164 месеца. Никаква идея 

нямам как са стигнали до извода, че осреднената лихва е 1.35%. По никакъв 

начин не излизат тези сметки. Изчислено е също така, че лихвеният разход 

ще се равнява на 2 915 000 лв. Всеки има калкулатор. Всеки може да 

провери, че при лихва 1.35% усреднена за 144 месеца няма как лихвеният 

разход да е 2 915 000 лв. В действителност лихвата плюс разходите за 

управление на кредита, които са 0.25% е общо 3.85%, което не е взето 

предвид при правенето на съответните изчисления. Ние даже не можем 

всъщност да стигнем до извода какъв е годишния процент на разходите по 

целия кредит, защото предложителите не са се постарали да посочат какъв 

ще е разхода за застраховка на имуществото, като е посочено единствено, 

че то трябва да бъде застраховано, както е винаги. Сиреч основният 

показател годишният процент на разходите ние не можем да го изчислим. 

По повод фотоволтаичната система сега вече разбираме малко повече 

всъщност за какво става дума. Администрацията е посочила, че 

фотоволтаичната система ще е с капацитет 300 киловат пик. В офертата на 

страница 36-та  е посочено, че системата ще е с мощност 286.7 киловата, а 

на 41-ва страница от допълнителните материали е 322.56 киловата. Видимо 

администрацията е взела тези две стойности. Не е разбрала защо има две и 

просто е решила да сложи нещо по средата. За съжаление тези стойности са 

използвани за изчисляване на възвръщаемостта на инвестицията и са 

достигнати безумни стойности, както обсъждахме и миналия път. Сега 

виждаме, че на страница 36-та е посочено 72 000 лв. приходи от тази система 

на годишна база, на страница 84-та е посочено между 190 000 и 200 000 лв. 

на годишна база. На страница 85-та между 177 000 и 192 000 лв. на годишна 

база и нито едно от тези остойностявания не взема предвид промените в 

ЗКПЛ, които вече са в Парламента и ограничават доходите от 

фотоволтаичните системи като най-реалистичната от трите посочени суми 

е 72 000 лв., както говорихме миналия път. За съжаление, за да изчисли 

възвръщаемостта на инвестицията, ДКС не взема 72 000 лв., а взема 

стойност между 190 000 лв. и 200 000 лв. и едва ли не системата ще се 

изплати на втория ден след нейният монтаж. На 90-та страница от 

допълнителните материали са изчисленията за възвръщаемостта. На 

страница 85-та пресмятайки пресмятайки разхода за фотоволтаичната 

система е изчислено, че лихвата върху капитала за фотоволтаиците е 1%. 

Как откъде е взето това число? Как е изчислено това нещо, въз основа на 

какво? С какъв калкулатор? Безумие просто безумие. По повод паркинга 

още веднъж. Може да обърнете внимание на страница 81-ва от 

допълнителните материали таблица първа. Миналия път беше направено 



внушение, че приходите от паркинга са изчислявани въз основа на 60% 

натовареност на паркинга, това не е вярно. 60% така като гледам за тези 220 

места, които ще бъдат пуснати в свободна употреба за почасово ползване, 

това не включва абонаментите. В действителност натовареността, която е 

изчислена е много по-висока. Тези 220 места още веднъж казвам, че е 

изчислено да се ползват от не по-малко от 12 автомобила на денонощие 

общо 14 часа в денонощието. Това няма как да бъде постигнато 360 дни в 

годината. Всички сметки във всичките над 90 страници са направени, както 

казах от миналия път от стажанта на стажанта на стажанта. Миналия път 

предложих на администрацията на ДКС се да оттегли предложението си, да 

направи адекватни сметки и да върне предложението отново на обсъждане 

в Общински съвет. Има нужда от тези инвестиции. Дайте да ги направим 

като хората.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Времето ви изтече. Благодаря. Така разбрах мнението ви. Резултатите 

от гласуването са ясни и съм ги обявил. Господин Иванов, имате думата.  

 

Станислав ИВАНОВ 

По точка девет от дневния ред относно: актуализиране на 

икономическата рамка за 2022 г. по договора за обществен превоз за 

пътници със съответния регистрационнен номер, постоянната комисия, 

„Финанси и бюджет“ дава положително становище. 15 – „за“, 0 – „против“, 

0 – „въздържали се“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, мнения и съображения? Режим на гласуване.  

 

1126-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложения от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22027006ВН/15.12.2022 г. и от на инж. 

Николай Антонов – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с 

рег. № РД22026945ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна утвърждава 

„Актуализирана икономическа рамка за 2022 г.“, съгласно Приложение 

№ 1 към настоящото решение и одобрява възнаграждение на километър 

пробег в размер на 1.2463 лв./км без включен ДДС или общо 12 588 000 лв. 

(дванадесет милиона петстотин осемдесет и осем хиляди лева) без включен 

ДДС за 2022 г.  

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа 

рамка за 2022 г., в размер на 15 105 000 лв. (петнадесет милиона сто и пет 

хиляди) с включен ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други 

дейности по транспорта и пътищата“, §10-20 по бюджета на Община Варна 



за 2022 г., Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател, точка десет относно: даване на 

съгласие община Варна да кандидатства с проектно предложение за 

изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на проекти от крайни 

получатели, „Модернизация на образователна среда”, по Националния план 

за възстановяване и устойчивост, както и осигуряване на тяхната 

устойчивост. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата. Режим на гласуване.  

 

1127-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026936ВН/15.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване 

на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 

Варна“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по 

Националния план за възстановяване и устойчивост; 

2. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на 

пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов – гр. Варна“ по 



процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по 

Националния план за възстановяване и устойчивост; 

3. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за 

достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна“ по процедура чрез 

подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост;  

4. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Реконструкция, 

модернизация и енергийна ефективност на IV Езикова гимназия 

„Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“ по процедура чрез подбор на 

проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост;  

5. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ № 17 „Д-

р Петър Берон“ - гр. Варна“ по процедура чрез подбор на проекти BG-

RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост;  

6. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен ремонт 

и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ № 18 „Чайка“ – гр. 

Варна“ по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост; 

7. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 

достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Варна“, 

с който Община Варна  кандидатства за получаване на средства за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-

RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост е осигурена устойчивост и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 



Варна ще продължи да функционира като образователна институция и няма 

да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане 

към Крайния получател – Община Варна. 

8. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на 

пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов – гр. Варна“ с 

който Община Варна  кандидатства за получаване на средства за изпълнение 

на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и 

устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма да бъде закрита за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния 

получател – Община Варна. 

9. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна 

среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна“ с който Община Варна 

кандидатства за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от 

крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по 

Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма да бъде закрита за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния 

получател – Община Варна. 

10. Общински съвет – Варна декларира, че за проект 

„Реконструкция, модернизация и енергийна ефективност на IV 

Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“ с който 

Община Варна  кандидатства за получаване на средства за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и 

устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна 

ще продължи да функционира като образователна институция и няма да 

бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към 

Крайния получател – Община Варна. 

11. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ № 17 „Д-

р Петър Берон“ - гр. Варна“  с който Община Варна кандидатства за 

получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели 



по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор 

на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост е осигурена устойчивост и ДГ № 17 „Д-р 

Петър Берон“ - гр. Варна ще продължи да функционира като образователна 

институция и няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след 

крайното плащане към Крайния получател – Община Варна. 

12. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ № 18 

„Чайка“ – гр. Варна“   с който Община Варна  кандидатства за получаване 

на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по 

Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на 

проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост е осигурена устойчивост и ДГ № 18 „Чайка“ – 

гр. Варна ще продължи да функционира като образователна институция и 

няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното 

плащане към Крайния получател – Община Варна. 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Единадесета точка относно: даване на съгласие за Община Варна да 

кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения с един 

краен срок за кандидатстване „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 

„Социално включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 

2027 г. Постоянна комисия „Финанси и бюджет“ дава положително 

становище. 14 – „за“, „против“ – 0 и 1 – „въздържал се“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова, заповядайте.  

 

 



Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, много се радвам, че има такива програми, по които 

кандидатства нашата администрация и даваме правомощия да кандидатства. 

Молбата ми е когато има подходящи програми, моля ви да включите и 

другите социално изключени. Това са в момента деца, нали и то деца 

социално изключени. Това са децата с увреждания, които нямат къде да 

рехабилитират. Това е едната от програмите, в която би могла да 

кандидатства нашата администрация, за да осигури средства на тия болни 

дечица, за да може отново да ги включим социално чрез осигуряване на 

заместващи разрушените минерални басейни и рехабилитации. 

Осигуряване средства евентуално за рехабилитация в частни басейни. Това 

е моята забележка, много ви моля още веднъж търсете такива проекти за 

тези деца, защото другите деца, които включвате в тази програма начина да 

бъдат социално включени е осигуряване икономика, която да осигурява 

работни места на техните родители, за да не отпадат децата от 

образованието. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не виждам други мнения и съображения. Режим на гласуване.  

 

1128-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024935ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура чрез 

подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ за 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.  

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, и подписване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ, да се осигурят средства от 

бюджета на Община Варна за мостово финансиране, преди възстановяване 

на средствата от Програмата. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове 

за представяне на проектното предложение.   

 

 

 



Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

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

въздържали се – 4; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 

Станислав ИВАНОВ 

Дванадесета относно: даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране на 

Черноморски младежки център“ за финансиране по процедура за подбор на 

проектни предложения по Националния план за възстановяване и 

устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни 

градове)”. Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ дава положително 

становище. 17 – „за“, 0 – „против“ и 0 – „въздържали се“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Капитанов, имате думата.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Господин председател, искам проверка на кворума поименна, защото 

виждаме, в гласувалите, виждаме господин Янко Станев, който в момента 

аз не го виждам в залата. Моля да направим поименна проверка.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Може да е пред залата, не знам за кое гласуване говорите. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Нека да дойде ако е навънка пред залата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз да викам съветник да влезе.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Вижте, не го виждаме в залата, а той гласува. Аз по същата логика 

мога да гласувам от вкъщи. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз разбирам какво казвате, но това нещо мога да го направя преди 

гласуването. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Добре, аз предложих процедура поименна проверка. Дайте да видим 

какъв ще е кворума. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Проверка на кворума тя е към настоящия момент след проведеното 

гласуване, нали така?  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Вижте в момента ако той е отвънка ще влезе след 3 секунди. Така че 

нека да я направим и така да продължим. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате ли нещо против да направя проверката през гласуване пробно?  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Нека да е поименна. Нека, моля ви, един по един. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Тя е поименна, нали излизат имената. Искате да чета всичките имена 

на съветниците. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Нека да е така. Да. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Той колегата може да е бил преди малко в залата. В момента го няма 

Така. Последните две гласувания са друга тема. Поименната проверка се 

прави за присъстващите в момента. Това се опитвам да ви обясня. Не за 

присъстващите преди 5 минути. Така.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да може да е пред залата да е гласувал. Може да си е тръгнал след 

това, колеги, днес защо водим такъв безсмислен спор? Да, не му давам време 

да дойде, давайте пускаме пробно гласуване да се види, давайте. Поименно 

е, излиза там на таблица пред вас. Няма да чета имената на 51 съветници в 

момента, защото някой е решил. Да, ето правим поименната проверка през 

гласуването.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Как на друго място да гласува? Сега ще видим в момента дали гласува 

или не. Пуснахте ли гласуване? След като приключи гласуването, моля да 

ми дадете хората, които не са участвали в гласуването, за да изчета имената, 

кои отсъстват от залата. Не гласуваме по същество, гласуваме пробно. Не 

искам резултати. Искам имената, които не са участвали в гласуването. 

Резултати не са ми необходими. Моля да не влизате в диалогов режим, 

колеги. Колеги, моля ви. Колеги, моля ви, не влизайте в диалогов режим, 

изчакайте да обявя не участвалите в гласуването.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тестово гласуване за проверка на кворума: за – 36; против – 3; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 10.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Днес призрак ли сте? Така. Колеги, не участват в гласуването: Генадий 

Атанасов, който съм обявил, че отсъства, Калин Михов, който отсъства, 

Красен Иванов, който отсъства, Мария Тодорова, която отсъства, Емил 

Бояджийски не е участвал в гласуването, но е тук в залата. В системата не 

светвате, тук сте в залата. Продължавам нататък. Милена Димова, която е 

тук в залата също системата е показала, че не е участвала в гласуването, 

Руслан Влаев, който съм обявил, че отсъства в началото, Стефан Станев не 

е участвал, но е в залата в момента и го виждаме, Христо Боев, който е в 

залата в момента и го виждам лично и Янко Станев, който не го виждам в 

залата. Това са хората, които не са участвали в гласуването. Проверката на 

кворума се прави към момента, колеги, вие много добре знаете. Проверка на 

кворума се прави към момента на искането. Ето ви е проверката на кворума 

и ви казвам кой присъства в залата или не. Така преминаваме към 

разглеждане на точката по същество.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Точно така точно така, колегата Къчев ви го каза процедурно как 

се прави. Така. Спазвайте Правилника. Режим на гласуване по същество по 

точката, която изчете председателят на комисията. 

 

От залата 

/н.р./ 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Извинявайте, заповядайте. Няма нужда да ръкомахате, така и така ще 

ви дам думата. Заради проверката на кворума пропуснах. Моя е грешката. 

Извинявам се, заповядайте.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги тази точка, считам, че в нея, тъй като е за 

функциониране Черноморски младежки център, искам да ви обърна 

внимание, че ние нямаме на практика Младежки дом. Нямаме сграда за 

Център за подкрепа и личностно развитие, нищо че сградата, която пише на 

нея Младежки дом с 3-4 езика, чиито надписи отгоре градина и външен 

асансьор струват 700 000 лв. Предложението ми е когато кандидатства 

уважаемата администрация за такива проекти да осигури първо да имаме 

ние Младежки културен център истински, а не по-малък от читалището на 

Генерал Тошево. Каквито и букви да сложим и да позлатим, втория етаж на 

този Младежки дом, когато децата танцуват в залата се клати целия и 

Общинският детски комплекс или Център за подкрепа и личностно развитие 

са отправили молба към администрацията, сградата да бъде освободена. 

Поне тази сграда заедно със старата сграда на детския комплекс да бъдат 

ползвани от Центъра за подкрепа и личностно развитие, защото 

Младежкият дом е пълен с администрация, дирекция „Превенции“, каси и 

какви ли не още общински служители има там. Молбата ми е първо в такива 

програми кандидатствайте за изграждане на нова сграда – Културен дом, в 

който да може да се провеждат занятията на Центъра за подкрепа и 

личностно развитие. И освен това на първо време освободете сградата на 

Младежкия дом, за да могат в цялост да я ползват Център за подкрепа и 

личностно развитие заедно със старата си сграда, която преди 12 години 

искахте да продадете и която е реституирана половината сграда, при 

положение че е строена от общината. Благодаря за вниманието.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Така. Режим на гласуване.  

 

1129-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и 23 и чл. 59-61 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 

от Кмета на Община Варна с рег. № РД22026735ВН-002ВН/15.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 

център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения 

по Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: 

изграждане на младежки центрове (в областни градове)”.  



 2. Собствеността и предназначението на сградите и придобитото 

оборудване/актив, обект на финансиране по проект „Изграждане и 

функциониране на Черноморски младежки център“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки 

центрове (в областни градове)“ няма да бъдат променяни за период, не по-

малък от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като 

гарантира, че в рамките на този период тe ще се използват за целите на 

проекта, изпълняваните дейности, мерки и предоставяни услуги и обучения.  

3. Бенефициентът по проект „Изграждане и функциониране на 

Черноморски младежки център“ по Националния план за възстановяване и 

устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни 

градове)“, Община Варна се задължава: 

3.1. Да застрахова сградите, оборудването и обзавеждането, обект на 

финансиране, срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, 

пожар и др.) в лицензирана в България компания, както по време на 

изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение 

на финалния отчет по проекта. 

3.2. Да осигури ежегодно ресурс за поддръжка на сградите, обект на 

финансиране, придобитото оборудване/актив и обичайните дейности на 

младежкия център за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет по проекта. 

4. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 

„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 

Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: 

изграждане на младежки центрове (в областни градове)“ и подписване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури 

средства от Общинския бюджет за мостово финансиране, преди 

възстановяване на средствата от Националния план за възстановяване и 

устойчивост. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията, 

поради защита на важни обществени интереси, а именно – кратките срокове 

за представяне на проектното предложение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, някой през системата?  

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Мария Димитрова– „против“. 

Друг не виждам. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 40; против – 4; 

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

 



Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, господин Иванов.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Тринадесета точка относно: даване 

на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на 

строително-монтажни работи за проект „Облагородяване на достъпа на 

рибарско селище … 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

На мен какво ръкомахате отгоре? А добре може ли да видим да. Да го 

свалим надолу. Извинявам се, аз не виждам зад гърба си какво става да. 

Вижда ли се сега? Добре благодаря. Извинявам се, господин Иванов. 

Заповядайте.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Ще го прочета пак, защото забравих докъде стигнах. Даване на 

съгласие за осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на 

строително-монтажни работи за проект „Облагородяване на достъпа на 

рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-

информационен център за спорт“ по Оперативна програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020“. Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ дава 

положително становище. Гласували „за“ – 14, „против“ - 2 и 1 – „въздържал 

се“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения? Не виждам постъпили заявки. Режим 

на гласуване. Заповядайте, господин Капитанов.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Колеги, извинявайте. Аз нямах намерение да се изказвам обаче когато 

чух постоянна комисия дава положително становище и се замислих тази 

комисия дали е слушала въобще експертите, когато е трябвало да се строи 

това съоръжение, което още в проект специалистите казваха, че няма начин 

да съществува по начина, по който е проектирано, защото то ще бъде 

постоянно затлачвано. Тоест за пристанището.  

 

От залата 

/н.р./ 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Окей, добре окей, добре извинявам се аз за „Карантината“ за 

пристанището. Искам да ви кажа това, че колкото и пари да наливаме там, 

това пристанище няма начин да съществува, както ние си го представяме, 

освен ако ние започваме да продължаваме и да планираме, постоянно да 

наливаме пари и там ползата всъщност съизмерена с разходите, които са 

направени е изключително как да кажа това е много повече от компромис, 

тоест там включително вече говорим за нанасяне на вреда, трябва да си 

направим сметка, че това нещо не може да съществува като пристанище. 

Останалите дейности около него окей, нали то вече нещо там е изградено. 

Може да се изгражда, но трябва да си правим сметката че то в дългосрочен 

план няма как да съществува. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, господин Капитанов, това е за друго нещо. Разбрах. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Мога да уточня между другото за какво… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожо Гърдева, реплика имате.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

А за съвсем друго нещо разбрах, заповядайте. Така. Няма други 

мнения и съображения. Господин Златев, заповядайте.  

Някой може ли когато решите малко по – рано… 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Разбрах, извинявам се, господин председателстващ, моля ви наистина 

уточнете за какво става дума, тъй като хората се бъркат за къде става и 

слуша се сесията, вижда се. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Местността е една и съща. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Ясно. Аз знам за какво става дума, но тука дали за „Карантината“, дали 

покрай „Карантината“, ама къде точно, точно обяснете за какво. На 

комисията беше обяснено. Но мисля, че от вас започнахте не го довършихте. 

Моля да довършите.  



Станислав ИВАНОВ 

Да, става въпрос за допълнително финансиране за част от дейностите 

и това е за заемообразно ще бъдат възстановени от програмата. Трябва да се 

доизгради довеждаща инфраструктура и именно за този център, за който го 

изчетох в основанието, тоест става въпрос за средства, които са 

дофинансирани, ще бъдат възстановени от програмата, по която е 

кандидатствано. А това което каза господин Капитанов най-вероятно част 

от него е истина. Наистина не е в добро функционално състояние, така както 

е проектирано.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, други мнения и съображения?  Не виждам режим на 

гласуване. 

 

1130-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т.12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране, като 

съфинансиране за реализацията на проект №BG14MFOP001-4.069-0001 

„Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и 

изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт“ 
по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.“ в размера до 306 

265,16 лв. с включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2023 г. 

Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на Община 

Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от Управляващия 

орган.    

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

от деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за 

реализацията на проекта.  

 

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

 

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

въздържали се – 5; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Заповядайте, господин Иванов. Благодаря. Четиринадесета точка 

относно: даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране 

за изпълнение на строително-монтажни работи за проект „Модернизация на 

културна инфраструктура на град Варна – Народно читалище „Петко Рачев 

Славейков 1928“, финансиран по административен договор за предоставяне 



на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. Също става въпрос за допълнително финансиране.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Мнения и съображения, колеги? В системата няма такива. 

Някой? Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1131-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026743ВН/13.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране, като 

съфинансиране за реализацията на проект № BG16RFOP001-1.002-0009 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ в размер до 511 465,58 лв., с 

включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2023 г.  

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на 

Община Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от 

Управляващия орган.    

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

от деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за 

реализацията на проекта.  

 

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

 

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

въздържали се – 4; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 

Станислав ИВАНОВ 

Петнадесета точка относно: даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране по проект „Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Варна“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ дава положително 

становище. И отново става въпрос за дофинансиране на дейности.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, господин Иванов. Колеги, мнения и съображения? 

Госпожа Димитрова, заповядайте.  

 

 



Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, когато държавата бе добър стопанин имаше 

енергетика.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Извинявам се, колеги, може ли тишина? Уважавайте вашата колежка. 

Благодаря ви.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Когато държавата бе добър стопанин имаше добра независима 

енергийна политика. АЕЦ Козлодуй с няколко блока и проект за Белене 

Южен поток. Тока беше една стотинка, нямаше нужда от проект за 

енергийна ефективност. Изнасяхме за целия Балкански полуостров ел. 

енергия. Нашият град беше Черноморската столица на България с огромна 

икономика.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Извинявам се, може ли конкретика, не статистика. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Конкретно, господин председател. Абсолютно. Тъй като говорим за 

енергийна ефективност и възстановяване и развитие на Варна, считам че 

указаните от мен начини са постигане на енергийна ефективност и 

възстановяване и развитие на нашия град икономика, в това число 

енергетика. Всичко останало това, което правим и непрекъснато съсипваме 

изграденото до момента. И за сметка на това гласуваме такива програми за 

мен е обидно като съветник за моята интелигентност, за моята гражданска 

позиция.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря ви. Колеги, други мнения и съображения по същество. Не 

виждам. Режим на гласуване. 

 

1132-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026741ВН/13.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране по 

проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура 

BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 на 



Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в общ размер до 

296 370,69 лв., с включен ДДС. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2023 

г. в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта. 

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на 

Община Варна за разплащания по проекта до възстановяването им от 

Управляващия орган. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

допуска предварително изпълнение поради важния социален ефект от 

изпълнението от проекта, необходимостта от изпълнение на индикаторите 

на Инвестиционната програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и кратките срокове, в 

които следва да се подаде искане за актуализация на размера на 

безвъзмездната финансова помощ за строително-монтажните работи по 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ към 

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата?  

 

За протокола: Рюян Ризов – „въздържал се“, Станислав Иванов – „за“, 

Николай Почеканов – „за“, Щериана Иванова – „за“. 

 

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

въздържали се – 10; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Господин Иванов, заповядайте.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Шестнадесета точка от дневния ред относно: даване на съгласие за 

осигуряване на допълнително финансиране по проект „Ремонт, 

реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Постоянната 

комисия „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 13 – „за“, 0 – 

„против“ и 1 – „въздържал се“. Отново става въпрос за дофинансиране на 

вече одобрен проект поради настъпили изменения инфлационни и така 

нататък, знаем ги всички. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения? Не виждам заявки. Режим на 

гласуване. 



1133-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД19008376ВН-176ВН/13.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

  1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране по 

проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и 

модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., в общ размер до 1 700 708,39 лв., с включен 

ДДС.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2023 

г. в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта.  

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на 

Община Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от 

Управляващия орган.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

от деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за 

сключване на допълнително споразумение с Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (до 30.12.2022 г.).  

 

 Колеги някой да не е успял през системата за гласуване?  

 

Даниела Димова – не участва в гласуването. 

 

За протокола: Щериана Иванова – „за“, Айше Кадир – „за“. 

 

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

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

 

Станислав ИВАНОВ 

Седемнадесета точка относно: изменение и допълнение на чл. 34, ал. 

4 от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна. Става въпрос за промяна на хранодена на 

1,20 лв., като другото не се променя, както и заплащането на 1 лв. остава.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 

 

1134-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 6, ал. 1  от Закона 

за местните данъци и такси и по предложение от Кмета на Община Варна с 



рег. № РД22025632ВН/02.11.2022  г.,  Общински съвет – Варна изменя и 

допълва чл. 34, ал. 4 от Приложение № 1 към Наредбата на Общински 

съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Варна, както следва: 

„чл. 34, ал. 4 За ползване на услуга за получаване на храна в детските 

кухни на Община Варна, гражданите заплащат 1,20 лв./ден. Деца близнаци, 

тризнаци и по две деца в семейство, ползващи услугата на Общинско 

предприятие „Комплекс за детско хранене“ да заплащат 1,00 лв./ден“.  

Забележка: За деца с хранителни алергии, таксите за услугата – обедно 

хранене се запазват същите. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

 Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

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

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

 

Станислав ИВАНОВ 

Осемнадесета точка относно: вземане на решение за приемане на 

мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. Колегата вносител е тук. 

Гласували „за“ – 14, „против“ - 0 и 1 – „въздържал се“. Имаше корекция 

единствено в срока и е записано коректно от 30.06.2023 г., ако не бъдат 

отпуснати средства да бъдат заплатени.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думате за мнения и съображения колеги? Режим на гласуване.  

 

1135-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение на Венцислав 

Сивов – общински съветник с рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет 

за 2023 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на общините за 

намаляване на приходите от данък върху таксиметровия превоз на 

пътници, данъчно задължените лица да заплащат годишния данък върху 

таксиметров превоз на пътници за 2023 г., определен в чл. 63, ал. 1 от 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Варна, намален с разликата между размера на определения 

годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 690 лева 

и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните 



данъци и такси в размер на 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 

от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на 

данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни 

справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т. 1. 

3. Община Варна, във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение, 

изготвя искане до Министъра на транспорта и съобщенията за получаване 

на компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък 

върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на 

броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на 

таксиметров превоз на пътници през 2023 г., умножен по 390 лева, 

представляващи разликата между определения размер в Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна и 

минималния размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и 

такси, като се отчита чл. 61ч от същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т. 3 в 6-месечен срок 

от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т. 1 и т. 2. 

с обратна сила, а разликата подлежи на заплащане от данъчно задължените 

лица в срок до 30.06.2023 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, тъй като 

от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, а именно обстоятелството, че разрешенията за 

таксиметров превоз на пътници се издават за срока, посочен от превозвача 

в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, тоест 

издадените разрешения са със срок на валидност до края на текущата година 

и издаването им за следващата календарна година стартира от месец 

ноември 2022 г. и е обусловено от заплащане на данъка за таксиметров 

превоз на пътници за 2023 г., чийто начин на плащане е уреден в настоящото 

решение.   
 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

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

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

 

Станислав ИВАНОВ 

Деветнадесета точка относно: вземане решение за увеличаване на 

дневния храноден на обществена трапезария. Постоянната комисия, 

„Финанси и бюджет“ дава положително становище. 16 – „за“, 0 – „против“, 

0 – „въздържали се“. Става въпрос за промяна на хранодена на 3,42 лв. за 

социално слаби граждани.  



Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова, имате думата. Заповядайте.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Колеги, аз предлагам тази сума понеже е крайно недостатъчна да 

закръглим на 4 или направо на 5 лв., за да има наистина достатъчно храна и 

да е с добро качество за тези хора. Смятам, че поне това им дължим и можем 

да го направим.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля за тишина в залата. Има изказващи са. Има право да гласува и 

пред залата. Вижда се коя точка се обсъжда в момента на устройството. 

Само да ви кажа.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Разбрахте ли ме?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова, да аз ви разбрах. Разбрах. Или 4 или 5 лв. е 

предложението. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

5 лв. направо. 5 лв. предлагам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Резонно е това, което казвате, колега Димитрова, само че 

изчисленията на стойността на хранодена се правят коректно и на база 

определена Методика няма как да се завишават по този начин. Както 

предлагате на 4,5 аз искам и на 10 лв. да е, нали, принципно. Господин 

Златев, имате думата.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Господин председател, влязохме в един спор относно кворум, 

гласувания и каквото и да е. В момента направихме един експеримент, 

докато тече всичко това. Да, човек може да дойде сутринта да се разпише и 

да си отиде вкъщи, да си пие кафенцето, да си обядва и да си гласува, като 

гледа телевизията и ютуб. Така че да го знаете. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Тук говорим за човек пред залата. 



Мартин ЗЛАТЕВ 

Това няма да е записано дали е пред залата, дали е в залата, дали 

където и да е. Аз говоря, че дори и по този начин може да се гласува, 

разбирате ли?  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами заради пандемията беше направено така, господин Златев. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Та искам да кажа и към колегите, че има такава възможност да се 

гласува. Кое е правилно, кое не е правилно не мога да кажа, но в момента 

колежката може да гласува примерно от София. Казвам ви без никакви 

проблеми. Ако се е разписал човек тука, може.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така режим на гласуване. По същество по предложението, няма как да 

се гласуват подобни предложения. По същество гласуване.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Пред залата може, няма пречка.  

 

1136-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № Д21001658ВН-014ВН/15.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна приема единичната цената за един обяд на Обществена 

трапезария за социално слаби граждани с капацитет 550 места, да се 

увеличи на 3,42 лв. с включен ДДС, считано от 01.01.2023 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

За протокола: Емил Бояджийски – „за“. 

 

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

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

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Двадесета точка относно: 

осигуряване на финансиране за покриване на задължения на „Жилфонд“ 



ЕООД в ликвидация. Постоянна комисия дава положително становище. 

Става въпрос за средствата, които са нужни за ликвидация.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата за мнения. Димитър Чутурков, заповядайте. След това 

Мария Димитрова.  

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Колеги, струва ми се, че тази ликвидация продължи твърде много и 

въпросът ми е колко още ще продължава? 

 

Станислав ИВАНОВ 

Надявам се да е последната.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не виждам ликвидатора в момента в залата, ще поискам от него 

писмен отговор и ще ви бъде изпратен, колега, това са последни. 

Изплащането на задълженията на практика е последният етап от 

ликвидацията, след което следва заличаване на дружеството и приключване 

на процедурата по ликвидация. Има други колеги юристи в залата, които ще 

го потвърдят, но без да бъдат погасени задълженията, производството по 

ликвидация няма как да приключи. Това е целта на занятието най-общо 

казано. Така. Госпожо Димитрова, по темата за „Жилфонд“ ли?  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, живо следя темата от 2019 г., когато беше изгонена 

майка на дете с увреждания по тая точка, почвайки да пита. Значи видях 

имотите, които са продадени. Видях и имотите, които не са продадени. 

Съжалявам за двата имота, които са продадени, тъй като са на ръба на 

дерето, което е посока Каменарския път и останалите имоти също са или на 

ръба на дерето, или около санитарно-охранителната зона на резервата.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова, отклонявате се от темата по същество. Темата е 

погасяване на задължения на „Жилфонд“ ЕООД, а не активите на 

„Жилфонд“. Така, по задълженията.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Радвам се, че имотите не са продадени. Моля, при възможност тези 

имоти да се минат в общинска собственост.  

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Извинявам се, че ви прекъсвам, процедурата по ликвидация е точно 

такава погасяват се задълженията, активите преминават в общинска 

собственост, след което заличаваме дружеството, което напълно съвпада с 

Вашето мнение. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Именно, тъй като ако бъдат продадени тези имоти, това ще предизвика 

вълна.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма да се продават, госпожо Димитрова, имотите. Стига, много ви 

моля, току-що казах, че няма да се продават, погасяват се задълженията, 

имотите стават общинска собственост и заличаваме дружеството, мисля, че  

е кратко, точно и ясно.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Благодаря. И моля и в бъдеще да не бъдат включвани в програми за 

разпореждане. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ама за в бъдеще вече, това нещо е едно бъдещо събитие, което никой 

нищо не може да се каже по въпроса. Така нека да си ценим времето, колеги, 

И нервите. Режим на гласуване.  

 

1137-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от адв. Емил 

Димитров – ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация с рег. № 

Д20000464ВН-001ВН/15.12.2022 г, Общински съвет – Варна взема решение 

да бъдат осигурени средства в размер до 220 000 (двеста и двадесет хиляди) 

лв. на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация за погасяване на задълженията му 

към кредиторите. 

          Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна.   

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Венцислав Сивов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 

 

 



Станислав ИВАНОВ 

Точка двадесет и първа относно: даване на съгласие за заемообразно 

финансиране по проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните 

здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 

деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

Гласували „за“ – 16, 0 – „против“, 0 – „въздържали се“. Става въпрос за 

заемообразно финансиране.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова, по темата да помоля.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, за да формирам своето становище по гласуване на 

точката, начина на гласуване бях помолила в комисия да ми дадат 

информация на човек колко струва лечението в тези двата центъра, защото 

разбрах, че те не се обслужват от общината, въпреки че … от общинска 

фирма, въпреки че са изградени от общината, а се обслужват от някакво 

сдружение или НПО или не разбрах.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Закона е такъв закона.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Така. Но исках сравнение на дом „Гергана“, СУПЦ-то и тези два 

центъра на човек издръжката, за да мога да преценя дали общината е по 

добър стопанин, като ги стопанисва със собствен персонал и собствена 

фирма или чуждата фирма, която е наета. Отказа ми комисията. Ако тук 

някой има тези данни, ще се радвам да ги получа.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли представител на дирекцията? Заповядайте. С каквато 

информация разполагате, разбира се да ни дадете. Ася Георгиева, директор 

дирекция.  

 

Анастасия ГЕОРГИЕВА 

Договорената сума по ЗОП е съгласно предоставените безвъзмездни 

средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“ за дневния център е 32  лв. 

за центъра е 40,95 лв. Това е определено, съгласно средствата. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, следва да се има в предвид, че предмета на дейност е малко 

по-различен на двете цитирани от вас, колега Димитрова, двата цитирани от 

вас центъра. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Разбирам, а бихте ли ми дали данни и СУПЦ-то и за Дом „Гергана“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как. Не разполагат в момента с данни. Това ви отговори Ася 

Георгиева. Режим на гласуване. И тук става въпрос за безвъзмездна 

финансова помощ.  

 

1138-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 

1 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за социалните услуги, в изпълнение на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.090-0013-C01 за реализирането на проект „Разкриване и 

предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за 

грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ 

на територията на Община Варна“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по предложение от Кмета 

на Община Варна с рег. № РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за заемообразно осигуряване на средства от бюджета 

на Община Варна за 2023 г., преди те да бъдат възстановени от 

управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на 

настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

и важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет – 

Варна допуска предварително изпълнение на решението. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Стоян Попов – „за“, Мартин Байчев – „за“. 

 

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

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов, заповядайте. 

 

Станислав Иванов 

Благодаря, господин председател. Следващите две точки, извинявам 

се за следващите две точки по стария дневен ред (22), (20), (21) прощавайте 

и (22) отпадат минаваме по стария (23), сегашна (24) точка. Зачитам 

относно: даване на съгласие Община Варна да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ с проектно предложение „BEST – Blue Energy Circle for 

Stronger Future” по първата покана на Програма „Европейска градска 

инициатива – иновативни действия“.  Постоянната комисия „Финанси и 

бюджет“ дава положително становище. 15 – „за“, 0 – „против“ и 1 – 

„въздържал се“. Помолих да бъде изписано на български до сесия, но не се 

е случило.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова имате думата. Следващия път ще помоля 

администрацията да осигури един микрофон там горе.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, четейки тази точка видях, че става въпрос за така 

наречената зелена сделка и затова си позволих пак да предложа на 

администрацията, която за съжаление тука останаха двама или трима души. 

Не знам четирима дали са всичките от администрацията. Бих предложила в 

тази точка нещо истински зелено, като възстановяване опитното поле на 

града, което и възпитателно и залесяване, но не със теменужки, като 

теменужките да отидат за дейности, като изграждане минерални басейни, 

които също могат да… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Може ли по същество по темата? 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Точно по същество предлагам такива. Предлагам такива проекти да 

бъдат използвани наистина за зелена сделка, осигуряване на… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А този не е наистина.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами вижте много ще се радвам да видя за какво ще отидат парите, но 

горчивият ми опит не случайно.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Надявам се да сте се запознала са правилата за кандидатстване по 

конкретните проекти. .. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Надявам се да се кандидатства с проект, който… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

…за да правите адекватни предложения. 

 

Мария ДИМИТРОВА  

Така, който да е възстановяване опитно поле, залесяване на града и 

изграждане минерални басейни.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Режим на гласуване. Опитните полета и бригадите в 

някое друго време. Режим на гласуване.  

 

1139-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и във връзка с чл. 59 

ал.1 и ал.2 и чл. 60 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22027050ВН/16.12.2022 г.,  Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „BEST - Blue Energy Circle for Stronger Future“ по Програма 

„Европейска градска инициатива - иновативни действия“ (EUI-IA), като 

Кандидат по проекта. 

2. Упълномощава Кмета на Община Варна да подаде проектно 

предложение „BEST - Blue Energy Circle for Stronger Future“ по отворена 

Покана по Програма „Европейска градска инициатива - иновативни 

действия“ (EUI-IA). 

3. Одобрява проектно предложение „BEST - Blue Energy Circle for 

Stronger Future“ по отворена Покана по Програма „Европейска градска 

инициатива - иновативни действия“ (EUI-IA) да се изготви и реализира със 

следните партньори: Асоциация на Българските Черноморски Общини, 

Сдружение Бизнес Агенция, Черноморски енергиен клъстер, EFM, AL-

Green, PHI, BB Smart Control System, Технически университет Прага. 

Трансферни партньори: Община Прага, Община Тревизо и Община 

Валенсия. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 



Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“. 

 

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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте, господин Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря, господин председател. Точка двадесет и пета последна 

опрощаване на държавни вземания. Постоянната комисия „Финанси и 

бюджет“ дава положително становище, а то е да не се опростят 

задълженията на Лили Иванова, град Варна. 9 – „за“, 0 – „против“, и 2 – 

„въздържали се“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Мнения и съображения? Режим на гласуване.  

 

1140-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 

ОС22000139ВН/17.02.2022 г. от Администрацията на Президента на 

Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 

Република България да не се опрости задължението на Лилия Иванова от 

гр. Варна.   

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през таблет?  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, обявявам почивка до 13:10 часа. 

  



Следобедно заседание – начало от 13:10 ч. 

 

Присъстват 44 общински съветника, отсъстват 7: 

 

Генадий Христов АТАНАСОВ 

Иван Любчев ИВАНОВ 

Калин Колев МИХОВ 

Красен Гошев ИВАНОВ 

Мария Тодорова ТОДОРОВА 

Руслан Владков ВЛАЕВ 

Станислав Георгиев ИВАНОВ 

 

  



IV. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 

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

граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

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

асистирана репродукция. 

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

по асистирана репродукция. 

 

Докл.: Анелия Клисарова – Председател ПК „Здравеопазване“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към точка три от дневния ред, вече четвърта – 

предложения за решения от ПК „Здравеопазване“. Проф. Клисарова, имате 

думата. Заповядайте. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес комисията 

ще предложи само две точки. Тe са четири, но всъщност две са за отпускане 

на помощи и за асистирана репродукция. Искам да кажа две неща, преди да 

започна. Първо – да благодаря, съжалявам, че отсъствах толкова рано, но на 

цялата комисия, от името на цялата комисия по Здравеопазване, на целия 

Общински съвет, който най-сетне взехме решение да бъдат платени 

дълговете на болницата по белодробни болести или, както знаем, 

Тубдиспансера – туберкулозата. Да отговоря на госпожа Димитрова – 

честит рожден ден! Да сте жива и здрава! Но да кажа, че комисията вече не, 

че сме отхвърлили нейната точка, а комисията има вече взети три такива 

решения. Просто нямаше смисъл да вземаме четвърто решение. И всички 

тези решения бяха насочени към „Финанси и бюджет“, към съответната 

комисия, за да могат да влязат в Общинския съвет. Още нещо да подчертая, 

че на предния Общински съвет ние взехме решение – дейността, не 

закриваме Тубдиспансера, а дейността му ще бъде преместена в друга 

болница, за което имаше среща с директорите на болниците, с областния 

управител. Стигна се до Министерство на здравеопазването и мисля, че ще 

бъде взето най-правилното решение. Това беше като информация, която 

искам да ви дам и да ви се извиня, че закъснях сутринта, и да благодаря на 

всички, които гласуваха.  



Минавам по същество. Първа точка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ по молба на граждани за лечение. Комисията по 

„Здравеопазване“ дава положително становище. Към тази точка моля да 

имате предвид две допълнения, които направихме на самата комисия. 

Едното е за отпускане на Надежда Петрова средства от 2000 лв. за 

използване на консумативи за смяна на става и в следващия случай е малко 

по-сериозен. От бащата Михаил Михов за сина му Данаил. Детето е с 

онкологично заболяване. Комисията реши да бъдат отпуснати 30 000 лв., но 

по Правилник имаме право до 20 000 лв. Затова коригирам протокола и 

предложението е за 20 000 лв. Знаете, че отвънка е поставена и кутия, който 

иска, може да помогне на това дете, което наистина се нуждае много 

сериозно. Моля за гласуване. Извинявайте, господин председател. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Първо мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. За 

отпускането.  

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Да, отпускане. А мога да ви кажа сумите, които отпускаме, няма да 

има проблем. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На различни лица? 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Да, на различни лица. Едното е 2000 лв. за Надежда. А иначе общата 

сума, имаме 56 одобрени кандидати, от които 6 са деца също. И имаме само 

5 броя откази и едни 9 броя за непълни документи. На всички други са 

удовлетворени молбите, 56 одобрени молби имаме. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1141-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1,   т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК22002663ВН/08.12.2022 г., решение на Общински 

съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен статус, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 

в приложение към настоящото решение.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 



тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Тодор Балабанов – „за“, Емил 

Бояджийски – „за“, Ивайло Митковски – „за“, Мартин Байчев – „за“. 

 

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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Проф. Клисарова. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Благодаря ви.  Неотпускане на еднократна финансова помощ по молби 

на граждани за лечение. Комисията по “Здравеопазване“ дава положително 

становище. Пет броя – поради непълна документация и 9 броя  – поради 

това, че са получили вече еднократна помощ, или имат остро хронично 

заболяване. То не може да е остро и хронично. Хронично заболяване. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  

 

1142-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база 

здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК22002663ВН/08.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Тодор Балабанов – „за“. 

Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на професор Клисарова. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Не, имаме точка трета, извинявайте. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А, асистираната репродукция?  



Анелия КЛИСАРОВА 

Да. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Продължете, извинявам се. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Точка трета отпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. Комисията дава положително 

становище. Мога да ви кажа колко двойки са одобрени. Одобрени са 34 

двойки: 26 по 2000 лв. и 8 по 3500 лв. Общата сума, която отпускаме, е 

80 000 лв.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 

 

1143-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1,   т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ОС22000864ВН/13.12.2022 г., решение на 

Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен статус, 

Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Има ли колеги? Да, колега Бояджийски? Коригирате гласа си, как? 

„За“. Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Емил Бояджийски – „за“. 

 

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

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

 

Анелия КЛИСАРОВА 

И четвърта точка: за неотпускане на финансови средства за дейности 

и изследвания по асистирана репродукция. Мога да кажа: 5 двойки имат 

отказ – 4 са с неплатени задължения към Общината, а една няма 2 години 

постоянен адрес във Варна, в Община Варна. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата. Мнения и съображения. Не виждам. Режим на 

гласуване.  

 

1144-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и  чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ОС22000864ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 

решение. 

 

Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Анелия Клисарова – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря отново. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Благодаря и аз. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към следваща точка – предложения за решения ПК 

„Собственост и стопанство“.  

  



V. 

По точка пета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство” относно: 

(1) – изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна. 

(2) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.18. 

(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.16. 

(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - 

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ 

№ 7А, в полза на Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, 

интегрирано устойчиво развитие“. 

(5) – даване на съгласие за продажба, чрез търг с явно наддаване на 

недвижими имоти собственост на „Централен универсален магазин – 

Варна“ ЕАД. 

(6) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 

„Чайка“, в полза на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

(8) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за учредяване 

на сервитутно право в полза на „Електроразпределение Север“ АД. 

(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ 

се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, в полза на Сдружение с нестопанска 

цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 

положение – Дедал“. 

(10) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен 

център 4 – Варна“ ЕООД. 

(11) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Дентален център I Варна“ ЕООД. 

                                 

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

 

 

 

 



Юлияна БОЕВА 

Уважаеми господин председател, колеги, представители на 

администрацията, граждани, предложенията на ПК „Собственост и 

стопанство“ са следните:  

Първа точка е относно изменение на Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органи на управление и 

контрол на публичните предприятия на Община Варна, на което ПК 

„Собственост и стопанство“ даде положително становище.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги, по предложението. Режим на гласуване. 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1145-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 70 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 137, ал. 

1, т. 5 и чл. 221, т. 5 от Търговския закон и по предложение на Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС22000780ВН/04.11.2022  г., Общински съвет – Варна изменя чл. 31 от 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 

Варна и отменя чл. 32, чл. 33, чл. 34 и Приложение 1 към нея, както следва: 

§. 1. чл. 31 Възнагражденията на членовете на органите за управление 

и контрол на публичните предприятия с едноличен собственик на капитала 

Община Варна, се определят в зависимост от спецификата на дейността на 

всяко търговско дружество, с отделно решение на Общински съвет – Варна 

за всяко едно от тях. 

§. 2. Отменя чл. 32, чл. 33 и чл. 34 от Наредбата за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на Община Варна и Приложение 1 към 

нея. 

 

Христо АТАНАСОВ 

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

 

За протокола: - Анелия Клисарова – „за“. 

 

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

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

 

 



Христо АТАНАСОВ 

Госпожо Боева.  

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща точка е вземане на решение за провеждане публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в 

Община Варна село казашко местност край село поземлен имот 35211.10.18, 

на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1146-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024501ВН/15.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, село Казашко, 

местност „Край село“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

35211.10.18 (тридесет и пет хиляди двеста и единадесет.десет.осемнадесет), 

с площ 345 (триста четиридесет и пет) кв.м, за срок от 5 (пет) години, при 

стартова месечна наемна цена в размер на 10 лв. (десет лева), без включен 

ДДС, определена съгласно представената от независим оценител експертна 

оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9036/02.06.2016 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 1 (един) лев. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица. 

2. за участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 

удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 

лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за 

самоличност за физически лица (копие заверено за вярност от участника); 



2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от името 

на заявителя, че; 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга;  

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер 12 (дванадесет)  

лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 

сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал). 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

организацията и провеждането на публичния търг, както и осъществяването 

на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

провеждане на публичния търг, като въз основа на резултатите от търга 

издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува?  

 

За протокола: Стоян Попов – „за“, Йордан Павлов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

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

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща точка – oтносно вземане на решение за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, 

находящ се в Община Варна село казашко местност край село поземлен 

имот и си 35211.10.16, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 

положително становище. 

 



Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1147-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024498ВН/15.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, село Казашко, 

местност „Край село“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

35211.10.16 (тридесет и пет хиляди двеста и единадесет.десет.шестнадесет) 

с площ 963 (деветстотин шестдесет и три) кв.м, за срок от 5 (пет) години, 

при стартова месечна наемна цена, в размер на 25 (двадесет и пет) лева, без 

включен ДДС, определена съгласно представената от независим оценител 

експертна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9035/02.06.2016 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 2,50 (два и петдесет) лева. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица. 

2. за участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани, в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или 

документ за самоличност за физически лица (копие - заверено за вярност от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 



2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 (тридесет) 

лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 

сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал). 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

организацията и провеждането на публичния търг, както и осъществяването 

на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

провеждане на публичния търг, като въз основа на резултатите от търга 

издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

 

Някой да не успял през системата? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожо Боева. 

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща  точка – относно учредяване на безвъзмездно право на 

ползване върху имот частна общинска собственост, находящисе в гр. Варна, 

ул. „Драва Соболч“ № 7А, в полза на Сдружение „Здраве, култура, 

самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“, на което ПК „Собственост 

и стопанство“ даде положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. Да 

ви напомня, че тук трябва квалифицирано мнозинство.  

 

1148-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община 



Варна с рег. № Д17001048ВН-016ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година, 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 имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А.  

1148-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № Д17001048ВН-

016ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за учредяване 

на Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво 

развитие“, БУЛСТАТ 176444749 безвъзмездно право на ползване за срок до 

01.11.2023 г., върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва 

Соболч“ № 7А, представляващ сграда с идентификатор 10135.2558.87.3 

(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 

осем.осемдесет и седем.три) със застроена площ 69 (шестдесет и девет) кв. 

м, етажност: 2 (два), предназначение: Заведение за социални грижи, предмет 

на Акт за частна общинска собственост № 1959/18.12.2000 г. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ползвателя - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за 

местните данъци и такси), такса битови отпадъци, застраховка и текуща 

поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

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

 

За протокола: Даниела Димова – „за“, Айше Кадир – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща пета точка – относно даване на съгласие за продажба чрез 

търг с явно наддаване на недвижими имоти, собственост на „Централен 



универсален магазин – Варна“ ЕАД, на което ПК „Собственост и 

стопанство“ даде положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1149-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, чл. 17А, ал. 1 и ал. 3 и чл. 

17Б, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 

върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и във 

връзка с писмо от Момчил Райчев Йондров – Ликвидатор на „Централен 

универсален магазин Варна“ ЕАД с рег. № ОС22000862ВН/12.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна в качеството си на упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала на „Централен универсален магазин 

Варна“ ЕАД, дава съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на 

следните недвижими имоти, включени в капитала на дружеството, а именно: 

 

Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно 

наддаване при начална цена за всеки имот, съгласно посочената в таблицата. 

Търгът да се проведе в едномесечен срок от датата на решението на 

Общински съвет – Варна, от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Архимандрит 

Филарет“ № 7. 

Началната тръжна цена за всеки от продаваемите имоти е определена 

съгласно пазарни оценки, изготвени от независим оценител Стефан Тодоров 

Данговски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. 

 

№ 

Местонахождение и 

вид на имота 

Площ 

кв.м 

идентификатор Данъчна 

оценка  

в лв. 

ПО/На

чална 

тръжна 

цена  

в лв.  

1. гр. Варна, 

ул.“Архимандрит 

Филарет“ № 7, 

апартамент  

122,21 

34,22% 

от 

общите 

части на 

сградата 

10135.1507.536.1.1 190 209,40 511 500 

2. гр. Варна, 

ул.“Архимандрит 

Филарет“ № 7, 

апартамент 

108,21 

30,30% 

от 

общите 

части на 

сградата 

10135.1507.536.1.3 154 334,80 456 800 



№ 100102036 от 22.08.2011 г. от Камарата на независимите оценители в 

България. 

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална 

тръжна цена за всяка позиция поотделно и се внася по банкова сметка на  

дружеството BG 04 BPBI 8170 16 00537924 BPBIBGSF, за което се издава 

съответния счетоводен документ. 

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена за всяка позиция 

поотделно. 

Място за закупуване на тръжната документация – гр. Варна, ул. 

„Архимандрит Филарет“ № 7 при цена в размер на 200 (двеста) лева, с 

включен ДДС. Заплащането е по банкова сметка на дружеството, 

аналогично на депозита за участие в търга. 

Условията за търга се разгласяват на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна, най – малко 14 дни преди датата на търга.  

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се 

депозират лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:30 часа до 

15:30 часа, в срок до деня предхождащ деня на търга. 

Оглед на недвижимите имоти, предмет на продажбата, може да се 

извършва всеки ден до деня предхождащ търга, след представянето на 

документ за закупена тръжна документация. 

В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат за 

дадена позиция, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде 

допуснат до участие, се насрочва повторен търг, който да се проведе в 

едномесечен срок, след датата на първия търг в 10:00 часа в гр. Варна, ул. 

„Архимандрит Филарет“ № 7. 

При повторния търг, стартовата цена на непродадените на първия търг 

недвижими имоти се намалява с 10 %. 

Място на закупуване на тръжната документация за повторния търг – гр. 

Варна, ул. „Архимандрит Филарет“ № 7. 

Размерът на депозита за участие в повторния търг е 10 % от обявената 

нова начална тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно. 

Начин на плащане на постигнатата тръжна цена – по банков път по сметка 

на дружество. 

Заплащането следва да се извърши в тридневен срок от датата на 

връчване на протокола за търга на спечелилия търга участник за дадената 

позиция. 

Договорът за продажбата на недвижимите имоти, предмет на търга, се 

подписват в 14 – дневен срок от датата на преведената сума в размер на 

постигната тръжна цена за дадена позиция. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

 



ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 

2.2. ЕИК за юридическите лица и еднолични търговци или заверено от 

участника - физическо лице, копие от личната карта; 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от името 

на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 

б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в/ не се намира в ликвидация. 

2.4. Удостоверение за липса на задължения от съответното 

подразделение на НАП; 

2.5. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна, 

издадено  от дирекция „Местни данъци“; 

2.6. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 

запознаване с тръжните условия; 

2.7. Декларация за извършен оглед; 

2.8. Декларация за неразгласяване на информация, получена във 

връзка с участието в търга; 

2.9. Платежен документ за внесен депозит; 

2.10. Платежен документ за закупуване на тръжната документация; 

3. Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 

тръжните документи. 

4. Огледа на избраният имот може да се извършва всеки работен ден 

от 10:00 – 12:00 часа и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до 

последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга 

включително, след представянето на документ за закупена тръжна 

документация. 

5. Провеждането на огледа се извършва след заявка на телефон 

0888641455 – Момчил Йондров – ликвидатор на дружеството, за уточняване 

на датата и часът на огледа. 

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 

непрозрачен плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на 

участника и цялостното наименование на търга. 

7. Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 часа, два 

дни преди датата на търга. 

8. При липса на кандидати за даден недвижим имот, ще се проведе нов 

търг с намалена стартова цена. 

9. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа 



до плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил 

съответния имот, да плати посочената от него цена, депозитът му се задържа 

и се предлага на класирания на второ място да закупи същия имот по 

предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

първоначалната посочена в тръжната документация. 

10. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се 

извършва в тридневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка 

позиция поотделно в счетоводството  на дружеството.  

Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на „Централен 

универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, да подготви 

документация и назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри 

протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилите участници 

във формата на нотариален акт. 

 

Някой да не е успял при системата, колеги, да гласува? Не виждам. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 4; 

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

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща точка – относно одобряване на застраховател на 

имуществото на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, на което ПК 

„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1150-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от Минко 

Христов – изп. директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000865ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 

от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц България“, и дава съгласие 

за сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 

дружеството. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

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

 

 



Юлияна БОЕВА 

Следваща точка – относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, в полза на Спортно училище „Георги 

Бенковски“, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително 

становище. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 

 

1151-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22003428ВН-013ВН/15.12.2022 г., Общински съвет - 

Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година, допълва 

Раздел XII „Имоти и вещи - общинска собственост, които ще се предоставят 

за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската собственост и 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество с имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ж.к. „Чайка“ 20 подрайон на гр. Варна, предмет на Акт за публична 

общинска собственост № 2118/10.09.2001 г. 

1151-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22003428ВН-

013ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за 

предоставяне на Спортно училище „Георги Бенковски“, представлявано 

от Директор безвъзмездно за управление, недвижим имот – публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, 20 подрайон, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.72 (десет 

хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. 

седемдесет и две) с площ 13 936 (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и 

шест) кв. м и сгради с идентификатори 10135.2562.72.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. 

едно) със ЗП=558 (петстотин петдесет и осем) кв. м, брой етажи: 1 (един) 

етаж; 10135.2562.72.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 

петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. две) със ЗП=1378 (хиляда 

триста седемдесет и осем) кв. м, брой етажи: 4 (четири) етажа, 

10135.2562.72.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 

шестдесет и две. седемдесет и две. три) със ЗП=237 (двеста тридесет и 



седем) кв. м, брой етажи: 2 (два) етажа, 10135.2562.72.5 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. пет) 

със ЗП=385 (триста осемдесет и пет) кв. м, брой етажи: 1 (един) етаж, за срок 

от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което 

имотът е предоставен за управление, като необходимите средства се 

предвиждат ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 

управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

За протокола: Тодор Балабанов – „за“.  

 

Други колеги, които не са успели да гласуват? 

 

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

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

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща точка осем – относно даване съгласие на „Градски 

транспорт“ ЕАД за учредяване на сервитутно право в полза на 

„Електроразпределение Север“ АД. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  

 

1152-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 192 от Закона за устройство 

на територията, чл. 221, т. 11 от Търговския закон, във връзка с чл. 10, т. 11 

от Устава на „Градски транспорт” ЕАД, Общински съвет – Варна, в 

качеството си на едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт“ 

ЕАД, дава съгласие „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668 да сключи 

договор, по силата на който да учреди в полза на „Електроразпределение 

Север“ АД сервитутни права /право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ и 

право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, съгласно 

Закона за енергетиката и ЗУТ/ върху 186 кв. метра от собствения на 

дружеството поземлен имот с идентификатор 10135.3513.458 за изграждане 

и обслужване на кабелна канална система, съгласно приложената 

ситуационна схема, приложение № 1, към настоящото решение. 



Общински съвет – Варна възлага на Изпълнителния директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД да подпише договор за учредяване на 

сервитутните права с „Електроразпределение Север“ АД. 

Общински съвет – Варна одобрява текст на тристранна спогодба 

между „Електроразпределение Север“ АД, “Българска банка за развитие“ 

ЕАД и „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложение № 2 към 

настоящото решение и възлага на Изпълнителния директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД да я подпише. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

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

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

 

Юлияна БОЕВА 

Следваща точка девет – учредяване безвъзмездно право на ползване 

върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, в полза на 

Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в 

неравностойно положение – Дедал“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 

1153-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22003878ВН_008ВН/20.12.2022 г., Общински съвет – Варна, предоставя 

на Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и 

младежи в неравностойно положение – ДЕДАЛ“, ЕИК 175632004 за 

безвъзмездно ползване, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул.  

„Съборни“ № 24, представляващ 216,32 кв.м идеални части от 

самостоятелен обект в сграда целия с площ от 341,57 кв.м (съгласно 

приложена схема) приложение към настоящото решение, разположен на  7-

ми етаж в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.8., предмет на Акт за 

частна общинска собственост № 6822/13.02.2012 г. за срок от 10 (десет) 

години. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ползвателя - ел. енергия, вода, данък върху недвижимите имоти (съгласно 

чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), такса битови отпадъци, застраховка и текуща 

поддръжка. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

Някой да не е успял да гласува?  

 

За протокола: Христо Атанасов – „за“.  

 

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

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

 

Юлияна БОЕВА 

И точката, която беше включена по предложение на колегата Ивайло 

Митковски, относно проведен конкурс и за възлагане управлението на 

„Диагностично-консултативен център 4 – Варна“ ЕООД и „Дентален център 

I Варна“ ЕООД, като по първия конкурс предложението в проекта за 

решение е: Общински съвет – Варна определя за спечелил конкурса за 

възлагане управлението на „ДКЦ 4 – Варна“ ЕООД д-р Соня Георгиева 

Цекова, класирана на I място. Това поотделно, нали? 

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Поотделно. Имате думата за мнения и съображения. Режим на 

гласуване.  

 

1154-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и по предложение с 

рег. № ОС22000468ВН/14.06.2022 г. от Комисията за организиране и 

провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - 

консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, избрана с Решение № 859-

10(24)/30.03.2022 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 

№3/13.06.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 

управлението на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, 

д-р Соня Георгиева Цекова, класирана на първо място. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 



За протокола: Велин Стоянов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение. 

 

Юлияна БОЕВА 

И следващото предложение: Общински съвет – Варна утвърждава 

класирането на комисията, като Общински съвет – Варна определя за 

спечелил конкурса за възлагане управлението на „Дентален център I Варна“ 

ЕООД д-р Славка Стефанова Даковска, класирана на I място. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

 

1155-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.8  и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и по предложение с 

рег. № ОС22000468ВН/14.06.2022 г. от Комисията за организиране и 

провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Дентален център I 

Варна“ ЕООД, избрана с Решение № 858-10(24)/30.03.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 

№3/13.06.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 

управлението на „Дентален център I Варна“ ЕООД, д-р Славка Стефанова 

Даковска, класирана на първо място. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Мартин Байчев – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 0; 

въздържали се – 12; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Боева, благодаря Ви. Преминаваме към следваща точка от 

дневния ред –  предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“. Заповядайте, колега Георгиев.  



VI. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за подписване на Меморандум за 

сътрудничество между Район „Одесос“ при Община Варна, Република 

България,  и район „Център“ при Община Кишинев, Република Молдова. 

 

Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС” 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, проект за решение 

относно даване на съгласие за подписване на Меморандум за 

сътрудничество между Район „Одесос“ при Община Варна, Република 

България,  и район „Център“ при Община Кишинев, Република Молдова. 

ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава 

положително становище. Гласували: 4 – „за“; против – „0“; въздържали се – 

„1“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Колега Георгиев, предполагам „въздържал се“. 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Не, колегата Георгиев беше „за“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте. Слушам един „въздържал се“, първо за Вас си помислих. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Този път не сме ние. Колеги, както правилно отбеляза и господин 

председателят, невинаги подкрепяме предложения, които се случват в 

настоящия Общински съвет. Но това е едно предложение, което с радост ще 

подкрепим. И не само ще подкрепим, но и ще настояваме по него да има 

реални активности, реални проекти и най-вече – реално сътрудничество. 

Сътрудничеството между варненския район и район „Централен“ в 

Кишинев, трябва да бъде свързано с вековната връзка между българите в 

България и българите в Молдова. Ние работим с тях вече изключително 

дълго време. Те са хора, които пазят българския бит, труд, традиции, 

култура и ако щете – идеали. В много случаи може да кажем, че българите 

в Молдова са много пó българи от много от нас –  хората, които живеем в 

днешна България. Това са хората, които, ако сте имали щастието да 



говорите, да комуникирате с тях и да работите в някаква, в някаква кауза, 

ще видите, че тези хора си заслужават подкрепата във всяко едно 

отношение. В район „Централен“ в Кишинев има българска книжарница, 

която се казва „Христо Ботев“. Там има българско културно дружество, 

което се казва „Възраждане“. Там има българско неделно училище. Варна, 

Община Варна и специално варненският район, който се надявам да 

одобрим предстоящото побратимяване, има шанс да работи с хората на 

терен. Имаме шанс да свържем двата района и да постигнем градивни 

резултати, за каквито ние от „Възраждане“ се борим вече много време. 

Радвам се, че това се случва. Радвам се, приветствам тази инициатива. И пак 

повтарям, ние държим тази инициатива да бъде изпълнена със съдържание. 

Защото много варненски райони са побратимени с много кътчета на света, 

но, за съжаление, там няма реални активности. Призовавам ви, ако и когато 

това предложение бъде одобрено, да започнем с реални проекти, които да 

свържат двата района и да изградите едно дългосрочно приятелско 

сътрудничество. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Не виждам други мнения и съображения. Режим на 

гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1156-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Георги 

Савов Недев - Кмет на Район „Одесос“ при Община Варна с рег. № 

РД22025347ОД-001ОД-001ВН/29.11.2022 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество между Район 

„Одесос“  при Община Варна, Република България, и район „Център“  

при Община Кишинев, Република Молдова, с цел развитие на двустранно 

сътрудничество от взаимен интерес, включително обмяна на опит и 

управление на градска среда; сътрудничество в сферата като образование, 

човешки ресурси, култура, художествена грамотност; насърчаване на 

местните икономически компании за създаване на двустранни отношения, 

съгласно Писмо намерение за сътрудничество, приложено към настоящото 

решение.  

 

Има ли колеги, които не са успели?  

 

За протокола: Стоян Попов – „за“. 

Колегата Йордан Павлов да погледнете дали е участвал. Участвал е.  

 



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

въздържали се – 3; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Николай ГЕОРГИЕВ 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Георгиев.  

Преминаваме към следваща точка седма от дневния ред – 

предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт“.  

  



VII. 

 

По точка седма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на спортни клубове. 

(2) – приемане на изменения и допълнения в Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица. 

(3) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на проявите по програма „Спорт” и програма „Социален 

туризъм”. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще си позволя да докладвам предложенията, предвид отсъствието на 

председателя на комисията. Първото предложение е относно приемане на 

изменения и допълнения в Наредбата за финансово подпомагане на спортни 

клубове. Имате думата, колеги. Колега Вешев, заповядайте.  

 

Веселин ВЕШЕВ 

Уважаеми колеги, имам няколко предложения по Наредбата за 

финансиране на спортни клубове. Първото предложение: в член 5, т. 6 –  

текстът да се промени от „да са членове само на една лицензирана спортна 

федерация, в която членуват не по-малко от 15 клуба, регистрирани в най-

малко 3 области в страната“, да се промени на: „да са членове на само една 

лицензирана спортна федерация, в която членуват не по-малко от 10 

спортни клуба, регистрирани в най-малко 3 области в страната“. Мотивите 

ми са, че по този начин ще стимулираме клубовете, които са членове на нови 

и нетрадиционни федерации, федерации по нови, нетрадиционни спортове, 

да кандидатстват. Малко ще свалим летвата на изискванията, но пък така ще 

подпомагаме повече клубове. Това е първото ми предложение.  

Второто ми предложение – в чл. 18, ал. 1 – „за правомерни да бъдат 

признати разходи за“ да се прибави т. 10: „картотека и такса правоучастие 

на състезателите, които са задължителни, а както и задължителните 

предсъстезателни медицински прегледи“.  

От администрацията казаха, че ги признават тези разходи, но не са 

записани в Наредбата и според мен е добре да ги има черно на бяло 

записани, за да не будим притеснения в спортните клубове. Това са ми 

предложенията. Благодаря ви.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Атанасов, имате думата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин председател, в момента просто го търся. Мисля, 

че съгласно Правилника не могат да бъдат правени промени в наредби и 

правилници на самата сесия. Само сега ще видя. На комисия, значи, на 

комисия колегата го беше представил, доколкото аз… Да. Само момент, 

точно къде беше? Защото, колега, мисля, че с Вас говорихме да го внесете 

на комисия, „Правна комисия“, и мисля, че внесохте нещо. Сега, другите 

изменения, ще го намеря конкретно члена, но не може да бъдат променяни 

по време на сесия – да се внасят допълнителни изменения в правилници и 

наредби. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моето мнение е по същия начин, че не е коректно по този начин да 

правим промени, нито, знаейки дали съответстват на закона, нито нищо, в 

смисъл … Заповядайте. Да, извинявам се.  

 

Веселин ВЕШЕВ 

По време на комисията направихме няколко предложения, за които 

имаше и съмнения, че по законосъобразност може да бъдат некоректни. 

Затова тях ги оттеглихме и това са предложения, които са по 

целесъобразност по Наредбата. Тоест, не касаят закони и правилници. И 

както казах, едното предложение – за приемане на разходите за картотека и 

такса правоучастие – от администрацията го приемат като разход, но просто 

не е записано в Наредбата.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Точно в това е въпросът, че ние няма как да се запознаем. Затова си 

говорим, че писмено трябва да се внасят, за да видим и становището на 

администрацията какво е подготвила. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Извинявам се, намерих го. Това е чл. 31, ал. 5 „при обсъждане на 

внесени проекти на нормативни актове на заседание на общински съвет не 

могат да се правят нови предложения по същество или да се предлагат 

изменения и допълнения на текстове по отношение неизразено 

предварително становище по законосъобразността им по реда, предвиден в 

предходните алинеи“. Благодаря ви. 

 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Което значи, че трябва да мине през „Правна комисия“ със становище 

за законосъобразност. Бих Ви помолил да си подадете предложението 

писмено. Ще бъде включено, ще бъде разгледано и ако трябва ще допълним 

на следващо заседание точно тези текстове. Правилникът това повелява. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Ще го входираме към „Правна комисия“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вероятно са целесъобразни, но, пак казвам, процедурата го изисква. 

Няма как да го направим. Колега Христо Боев, искахте думата, и след това 

колега Байчев. 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Вероятно в същия дух ще е моето предложение. Въпросът е, че ние 

обсъдихме за пръв път така детайлно с участието на множество клубове и 

представители на спортни организации. Така че аз, убеден съм, че второто 

предложение е абсолютно резонно, но при липса на представител на 

дирекцията и на спортните клубове, мисля, че няма да ни е проблем да я 

приемем така наредбата и да го коментираме после. За второто съм убеден, 

защото буквално дъщеря ми преди няколко дена мина и диспансери, и 

другото. Убеден съм, че се признават тези разходи и може би е логично да 

ги вкараме в Наредбата. Но за първото може би ни трябва становище. Ние, 

първо, не знаем колко са федерациите с поне 10 представителства и така 

нататък…, може би… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е добре да го обсъдим наистина на комисия и съответно… 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Иначе бихме ги гледали, но предпочитам да има представители на… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Мисля, че ще получат подкрепа, в случай че отговарят на закона. Няма 

пречка да ги подкрепим, колеги. 

Така, други мнения и съображения. Режим на гласуване. Гласуваме 

първоначалния проект, който ви е представен на вашето внимание с 

материалите за сесията.  

 

 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1157-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – Варна 

приема изменение и допълнение в Наредба за финансово подпомагане на 

спортни клубове, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Има ли колега, който не е успял да гласува? 

 

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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващото предложение, колеги, е относно приемане на изменения 

и допълнения в Инструкция за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица. Също разгледана на заседания на 

ПК „Младежки дейности и спорт“ и „Правна комисия“, с положително 

становище.  

Имате думата. Режим на гласуване.  

 

1158-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – Варна 

приема изменение и допълнение в Инструкция за материално 

стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

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

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

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Последното предложение от ПК „Младежки дейности и спорт“ е 

приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово подпомагане 

на прояви по програма „Спорт” и програма „Социален туризъм”.  

Имате думата. Режим на гласуване. 

 

 



1159-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21021301ВН/15.10.2021 г., и писмо от Кристиан Димитров 

– Директор на дирекция „Спорт“ с рег.№ РД21021301ВН-001ВН/15.11.2021 

г., Общински съвет – Варна приема изменение и допълнение в Наредба за 

финансово подпомагане на проявите по програма ”Спорт” и програма 

„Социален туризъм”, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

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

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

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

 

ПК „Архитектура и градоустройство“ е следващата комисия. 

Заповядайте. 

  



VIII. 

По точка осма от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура и градоустройство” относно: 

(1) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ10135.2526.946 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(2) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор ПИ 10135.2566.222, 

ПИ10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 местност „Старите лозя“, гр. 

Варна“. 

(3) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2526.2539 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(4) –даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна.  

(5) – разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Изграждане 

на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ „Изграждане на довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар – клон 192“. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

 

Докл.: Щериана Иванова – Председател ПК „Архитектура и 

градоустройство“ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, ще ви помоля за тишина. Благодаря ви. 

 

Щериана ИВАНОВА 

Уважаеми колеги, първият проект за решение от ПК „Архитектура и 

градоустройство“ е относно даване на съгласие за предприемане на 

действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор 



ПИ 10135.2526.946 кв. „Св. Никола“, гр. Варна. ПК „Архитектура и 

градоустройство“ дава положително становище.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Госпожо Димитрова, заповядайте. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми господин председателстващ, госпожо или госпожице, не 

знам, председател на комисията, няма ли начин да се направи същото, което 

и на комисията, да се прожектира, да се види къде се намират имотите и за 

какво става въпрос?  

 

Христо АТАНАСОВ 

Не. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Защото картинките, които видяхме, събудиха у мен безпокойство. 

Единият от имотите беше в силно свлачищен район, на брега, тоест по пътя 

за к.к. „Златни пясъци“, където твърдят, че имало изградена стеничка 

подпорна, локална. Но теренът там е много наклонен и неслучайно там има 

строителна забрана в местност „Свети Никола“. Неслучайно минават и тези 

разрешения през Общинския съвет. Защото би следвало тази строителна 

забрана да се спазва в името на това да нямаме после свлачищни процеси, 

както на Трифон Зарезан, както до хотел „Интернационал“. За да не си 

създаваме проблеми. Фактът, че частично бе махната на местност „Свети 

Никола“ строителната забрана, и тук почват имотче по имотче, на практика 

отваря кутията на Пандора. И ние си просим новото свлачище, което нашето 

поколение после ще трябва да укрепва. Поради тези обстоятелства аз 

гласувах „против“ тези точки, които са за вдигане строителни забрани в 

местност „Свети Никола“, както и точката за к.к. „Златно пясъци“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Момент, момент. В момента сме на тази точка.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами да не ставам за всяка точка. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не, ще, няма как.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Добре, ще ставам. 

 



Христо АТАНАСОВ 

Ако искате, може да си кажете мнението в началото за цялата сесия и 

да не ставате, нали – същата работа. Така, благодаря.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Значи, колеги, аз гласувах „против“, призовавам ви и вие да гласувате 

„против“. Заради тези обстоятелства, за да няма повече свлачища. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, не призовавайте! Колегите са достатъчно интелигентни, 

пълнолетни, с право на глас, за да могат да преценят сами те. Така. 

Преди да дам режим за гласуване, ще кажа, че на комисията много 

подробно бяха изкарани отзад на табло всички, всички имоти. Главният 

архитект даде становище по тях. И дискусията беше достатъчно подробна, 

за да искате в момента наново тези имоти да бъдат прожектирани и някой 

да дава становище. 

Така, колеги, други мнения и съображения? Не виждам. Режим на 

гласуване.  

Колега Капитанов, ще се видя ли някъде? Ще се видя ли някъде? А,  

добре, добре. Разбрах, разбрах. Аз помислих, че мене снимате, извинявам 

се, добре. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1160-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22001514ВН-001ВН/27.04.2022 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви 

предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за 

издаване на заповед за частична промяна, съгласно приложение към 

настоящото решение, със следния текст:  

„Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. „Св. 

Никола“ в град Варна – отпада ПИ 10135.2526.946, кв. „Св. Никола“.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Така. Колеги, които не са успели през системата има ли? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 28; против – 4; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 



Щериана ИВАНОВА 

Втора точка е относно даване на съгласие за предприемане на 

действия за процедура по частична отмяна на строителната забрана по 

Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор 

ПИ 10135.2566.222, ПИ 10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 в местност 

„Старите лозя“, гр. Варна“. ПК „Архитектура и градоустройство“ дава 

положително становище.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.   

 

1161-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022074ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение, със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за местност 

„Старите лозя“ в гр. Варна – отпадат ПИ 10135.2566.222, ПИ 

10135.2566.244, ПИ 10135.2566.245, гр. Варна.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 4; 

въздържали се – 9; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

Щериана ИВАНОВА 

Трета точка е относно даване на съгласие за предприемане на действия 

за процедура по частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-

02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 

10135.2526.2539, кв. „Св. Никола“, гр. Варна. ПК „Архитектура и 

градоустройство“ дава положително становище.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  

 

1162-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022073ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 



Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение, със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. „Св. 

Никола“ в гр. Варна – отпада ПИ 10135.2526.2539, като от показателите на 

действащия ПУП-ПРЗ за имота, кинта се намали на ½ т.е. от 0.6 но 0.3.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 4; 

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

 

Щериана ИВАНОВА 

Четвърта точка е относно даване на съгласие за предприемане на 

действия за процедура по частична отмяна на строителна забрана по Заповед 

№ РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 

10135.2563.721 в кв. „Св. Никола“, гр. Варна. ПК „Архитектура и 

градоустройство“ дава положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Госпожо Димитрова, заповядайте. 

Благодаря ви много. Благодаря ви много. Оценявам това, което правите. 

Така. 

Колеги, не виждам други. Процедура по гласуване. 

 

1163-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022072ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение, със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. „Св. 

Никола“ в гр. Варна – отпада ПИ 10135.2563.721.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата? 



 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 28; против – 4; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

Щериана ИВАНОВА 

Пета точка е относно разрешаване изработването на ПУП-ПП за 

обект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен 

колектор от с. Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ „Изграждане на 

довеждащ канализационен колектор от с. Каменар – клон 192“. 

ПК „Архитектура и градоустройство“ дава положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. Госпожо Димитрова, заповядайте. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Аз съм член на тази комисия, но на самата комисия господин главният 

архитект не ни показа по предходния ПУП откъде е минавал. Доколкото 

разбрах е имало предходен ПУП. Откъде е минавало трасето, което се 

оказало, че е в свлачищен и срутищен район? Има ли той някаква готовност 

да ни даде комбинирана скица между старото и новото трасе? С оглед на 

това, да не се окаже, че след 2, 3, 5 години, когато е направен този проект, 

изсипани са пак там, не знам колко десетки или стотици хиляди левове, и 

отново е през свлачищен и срутищен район. И ще трябва да повтаряме така 

процедурата до безкрай. Затова, много ви моля, поне устно да обясните, ако 

нямате комбинирана скица - къде е минавало по предходния ПУП трасето 

спрямо това, което ни показахте на картинката на комисията? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Госпожо Димитрова, сега пак се връщаме на комисията. 

Там всичко беше проектирано. Говорихте с главния архитект. Той ви обясни 

къде минава, кое ъгълче, ако си спомняте, коментирахме.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не, не, не. И влизаме… може ли. Може ли без. Нали, аз ви изслушах, 

изслушайте ме. Сега пак искате да излизат скици, главният архитект пак да 

ви обясня с комбинирана скица. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами нормално. Останалите колеги е редно да го видят. Все пак те ще 

гласуват и трябва да имат информиран избор.  



Христо АТАНАСОВ 

Така. Информиран избор могат да имат. Те могат да присъстват и на 

комисията, нали така? Забранено ли е? Ако те се интересуват конкретно от 

това… 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Има ли проблем да отговори главният архитект на въпроса ми? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Може ли да не ме прекъсвате. За пореден път ви казвам, независимо 

че сте рожденичка, пак ви казвам. Ще дам думата на главния архитект, но 

всеки един колега, независимо че не е член на комисията, може да присъства 

и да се запознае в подробности кое откъде минава. Да, госпожо Гърдева, 

заповядайте. А господин Бузев тука ли е, извинявам се? 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз много се извинявам, но понеже колегата го поиска от името на нас, 

че ние не сме се запознали - колегите, не ни е обяснено. Не смятам, че ние 

имаме нужда да ни бъде обяснявано, защото сме се запознали с материалите. 

Така че, ако искате да ни обясняват, нали, по желание на колегата, защото 

ние не сме компетентни, дайте да гласуваме дали това да се случи. Защото 

това е едно такова предложение, което изкарва нас – колегите  

некомпетентни и тя се грижи за нас, нали? Благодарим за майчинската 

грижа, но… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Така, не искам повече в диалогов режим.Не, не, не. Сега, 

ще обясни главният архитект. Заповядайте, господин главен архитект, ако 

можете да… Макар че бяхте изключително подробен с визуализация на 

комисията, явно не е станало ясно на някои колеги.  

 

Виктор БУЗЕВ 

Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, първо ако ми позволите да честитя и аз рождения ден 

на инженер, адвокат Мария Димитрова, ако това не беше шега. Да е жива и 

здрава и все така пламенно да защитава гражданската си позиция й 

пожелавам. По отношение на проекта няма изготвена комбинирана скица 

между двете. Аз лично, като подарък за рождения й ден, ще изготвя такава 

скица, за да се види старото трасе и новото. Ще бъде представена и на 

вниманието на председателя на Общинския съвет, ако друг колега иска да 

се запознае, също да може да го направи. Трасетата са 2, защото… не са 2, 

то  е 1, след започване на действия по реализиране на просеката и 

трасирането на първото трасе, което е прието от Общински съвет, преди 



мисля че повече от 2 години, са оказаха вертикални откоси, които са 

непреодолими за гравитачното отичане на канализационния колектор. Там 

на комисията казах, че има едни максимално допустими наклони, които не 

трябва да се прекрачват, тъй като няма да работи самата канализация. Затова 

се избра ново трасе, което да удовлетвори желанията и възможностите този 

проект наистина да се реализира качествено. Само искам да обърна 

внимание, мисля, че на комисията коментирахме, ако греша ме поправете, 

дали трябва предходното решение да се отмени? Само това, защото това 

…тук не го чух… ако, а пък мисля, че така беше доклада.  

 

Щериана ИВАНОВА 

Ние така го гласувахме. Отменя и… 

 

Виктор БУЗЕВ  

Да де, защото сега като го прочетохте и това не го чух.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Това е само проект за решение с отмяна „относно“, без да се влезе …. 

 

Виктор БУЗЕВ 

… извинявам се, само исках да обърна внимание.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря на господин главния архитект. Госпожо Димитрова. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Господин главен архитект, искам да попитам по новото трасе има ли 

проучване има ли свлачищни и срутищни процеси? 

 

Виктор БУЗЕВ 

Значи, по новото…. трасето, въобще имота, в който това се случва и в 

предходното и в сегашното няма налагана строителна забрана по заповед на 

министерството от 97-ма година. Говоря за геоморфологически проблеми, 

отвесни участъци. Естествено отвесните участъци в почти всички почви 

предразполагат към така наречените срутища, което е различно от 

свлачище, така че не става въпрос за… няма налагана строителна забрана 

никога във времето назад за тая територия. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения. Не виждам. 

Режим на гласуване.  

 



1164-8. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 

1, ал. 5 и ал. 7, както и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство но територията, 

чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ023638ВН-003ВН/02.08.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое Решение № 482-6(10)/16.12.2020 г., с което е одобрен 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар, Община Варна“, поради 

възникнали непредвидени обстоятелства - срутища и ерозионни 

пропадания. 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Изграждане на канализационна мрежа и 

довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна, 

Етап II „Изграждане на довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар - клон 192“ и одобрява представеното задание изработено по 

правилата на чл. 125 от Закона за устройство територията. 

 

Колеги, някой да не я успял през системата да гласува? Не виждам. 

 

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

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

 

Щериана ИВАНОВА 

Следващата точка е относно одобряване на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 39, 41 „за 

нискоетажно жилищно строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк 

„Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. Постоянна комисия „Архитектура 

и градоустройство“ дава положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги? Госпожа Димитрова, да вземете 

завършите и една архитектура и ще стане пълна компилацията. Адвокат, 

инженер, архитект. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Две водени дела за ПУП „Чайка“ и едно за Дом „Младост“ все пак … 

 

Христо АТАНАСОВ 

Е добре, ама все пак трябва да го имате и като диплома. 

 

 

 



Мария ДИМИТРОВА 

Значи колеги, аз гласувах „против“ на комисия, сега също ще гласувам 

„против“, тъй като „Свети Константин и Елена“ е курортен комплекс. В него 

жилищно строителство е недопустимо. Ние трябва да пазим нашите курорти 

… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, ще ви помоля само за тишина. Моля ви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

… от бетониране, защото чужденците си имат достатъчно бетон. Те 

нямат природа. Ако ние си пазим природата ще имаме гости, курортисти, но 

ако не я пазим няма как да ги имаме. Затова призовавам ви да не допускаме 

такова жилищно строителство в „Свети Константин и Елена“, защото 

допускането на едно влече след себе си други. Не казвам, че е първото. 

Надявам се да бъде последното, което допуснем и не знам дали си спомняте, 

дали беше в този мандат на Общинския съвет, но някой обвини доктор 

Митковски, или някой друг говорещ, че сме били „против“ развитието на 

Варна. Тогава доктор Митковски отговори… 

 

Христо АТАНАСОВ 

…влизаме, моля ви доктор Митковски не е тука. Недейте да говорите 

от негово име. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Тоест моля ви, да развиваме града си не в бетониране на курортните 

си комплекси. Достатъчно бетон има в града ни. Аз ще гласувам „против“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. Благодаря. Колеги, други мнения и съображения. Не виждам 

режим на гласуване.  

 

1165-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство но територията, Заповед № 369/20.07.2021 г. на Главен архитект 

на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на 

основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица 

по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство но територията, като се имат 

предвид решение по т. 7 от Протокол № 16/19.04.2022 г. на ЕСУТ при 

Община Варна, административна преписка с рег. № 

АУ003162ВН/10.01.2022 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ003162ВН-021ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 



урегулиран поземлен имот XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със 

Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 

30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 

подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 

Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 28; против – 4; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

Благодаря на госпожа Иванова. 

Преминаваме към девета точка от дневния ред. 

  



IX. 

 

По точка девета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Обществен ред и сигурност” относно: 

(1) – приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 

2023 г. – 2027 г.   

 

Докл.: Рюян Ризов – Председател ПК „ОРС“ 

 

Христо АТАНАСОВ 

ПК „Обществен ред и сигурност“. Заповядайте, господин Ризов. 

 

Рюян РИЗОВ 

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги… 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Момент само, извинявам се, не разбрах, извинявам се. Да. Не се е 

опреснил екрана, ми казват колежките. Да, затова. Да, заповядайте, 

господин Ризов, извинявам се. 

 

Рюян РИЗОВ 

Предлагам следния проект за решение относно приемане на Програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Варна за периода 2023 г. – 2027 г. Постоянна комисия „Обществен 

ред и сигурност“ дава положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения. Заповядайте, господин Капитанов, ей 

сега излезе на това… Само една секундичка, явно има някакъв проблем. Със 

системата всичко наред ли е? Стана ли? А, добре. Заповядайте, господин 

Капитанов. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Благодаря, господин председателстващ. Между другото за системата 

имам едно предложение преди да започна. Нека да намерим начин всички 

да виждаме не просто на таблетите си, а и на екран как сме гласували, но не 

така да го скролвате,  не винаги успяваме, когато бързо вървят точките не 

успяваме. Да, и в същото време сега излиза, че има вот, който е отчетен, а 



не е отчетен. Освен това то не е тайно гласуване. Всеки би трябвало да знае 

другите как са гласували, така че аз предлагам просто следващия път да го 

има това … това е, нали като облекчаване на работния процес.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Сега, по въпроса за Програмата за овладяване на популацията на 

бездомните кучета. Въобще първо трябва да обърна внимание, че Варна е 

един от малкото градове, която, който няма конкретна, специална Наредба 

в тази посока, а всички други големи градове в страната имат такива. Тоест 

това показва отношение към темата. Няколко точки в Наредбата за 

обществения ред и сигурност очевидно не могат да изчерпят и ние трябва 

да работим в тая посока, така че това нещо аз не го видях никъде отчетено, 

а хората, които се занимават с тая дейност на тях им прави впечатление. 

Вярвайте ми. Това, което обаче искам да обърна внимание, че към момента 

този приют е затворен. Нали така? Той не работи, той няма ветеринар и 

искам да задам един въпрос, след като той в момента не работи, колко време 

всъщност е работил тази година и ние как ще се справим с тази ситуация, 

при положение, че към момента и то това е хроничен проблем, то не е от 

тази година. То е проблем поне от 3 години, откакто сме в Общинския съвет 

аз го знам предполага, че датира още поне десетина назад във времето, тоест 

как ще се справим с тези проблеми, защото в тази програма, която вие сте 

ни представили, те сякаш не изглеждат засегнати, а те са много важни. Ние 

ако не изпълним базовите изисквания, няма как да градим нагоре. 

Благодаря.  

 

Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря. Има представител, мисля че тука. Ще вземете ли 

отношение? Ако разбирате? Добре. Заповядайте.  

 

Йордан БИКОВ 

Здравейте за тези, които … с тези, които не се познаваме аз съм 

поредният нов управител в Каменар. Казвам се Йордан Биков. Господин 

Капитанов, да, ами да Ви отговоря – значи приюта работи без да е спирал. 

Спряхме да работим, спря да работи септември месец поради факта, че се 

освободихме от лекаря, който беше там – ветеринарния доктор, поради 

простата причина, че, дали ще работи, тоест дали ще имаме доктор или няма 

да имаме доктор, ефектът беше един и същ.  

 

От залата 

/н.р./ 



Христо АТАНАСОВ 

Господин Капитанов, тъй като не чуваме Вашите въпроси. Нали, … не 

влизайте в…, да. Нека да отговори, ако имате нещо Вие, после ще кажете. 

Слушам, господин Биков. 

 

Йордан БИКОВ 

Приютът работи до септември месец. Имаме там 4 или 5 кучета само 

кастрирани, което е срамота. Докторката отказваше да приемаме кучета, 

отказваше кастрации. После излезе в болнични и с две думи, пак ви казвам, 

дали ще имаме доктор там или няма да имаме, ефектът беше един и същ. За 

момента имаме диалог с лекар. Тия дни ще се срещнем, ще говорим и честно 

казано 98% е положителен резултата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Добре, благодаря. Останете там, ако господин Капитанов иска да Ви 

зададе допълнително някой въпрос.  

 

Рюян РИЗОВ 

Може ли да допълня и аз нещо относно Програмата? В Програмата 

също е заложено сключване на договори с външни ветеринарни клиники 

лаборатории, където нали ще позволи за извършване на дейността на самия 

приют. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Всъщност аз това, което разбрах е, че на практика той до момента не 

работи. Признанията на господин Биков бяха в този смисъл. Тоест има едни 

хора там формално, които не си вършат работата, нали не говоря за вас 

лично. Говоря за лекаря, който на практика отказва там да върши…, но това 

блокира на практика работата на приюта. Нали като цяло това не отговаря 

на въпроса ми. Ние програми може да приеме много, но до момента ние не 

сме анализирали очевидно и за пореден път според мен, не сме анализирали 

причините защо да се стигне до тази точка. Също така аз признавам, че не 

виждам и активно партньорство с тематичните организации и активисти, 

които могат да бъдат полезни много. Така или иначе приемам, че отговорът, 

нали… потвърждавам всъщност мнението на господин Биков, че той 

приюта всъщност не работи и не е работил и до септември, очевидно просто, 

защото е имало някой, който отказвал там да върши работа. Това обаче е 

наш проблем, защото ние трябва да осигурим този приют да работи по 

начина, по който да е полезен на гражданите. Така че обръщам внимание 

още един път, нали нека да се постараем да приемем една наредба, която да 

е тематично за домашните любимци и за бездомните животни, а там 

проблема между другото мисля, че далеч не са само кучетата. Ние сме се 

фокусирали върху тях, но в момента ми се струва малко на парче цялата 



работа, така че в случая по-скоро ние няма да подкрепим и ще гласуваме с 

„въздържали се“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, господин Капитанов. Само, да господин Байчев, само една 

секунда. При самото обсъждане в комисиите не коментирахте ли това?  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Е не, Вие може да нямате представител, но може да присъствате ако… 

Не, не, не. Идеята ми беше по самата Наредба. Да, по Програмата, извинявам 

се. Господин Байчев, заповядайте. 

 

Мартин БАЙЧЕВ  

И аз не съм член на комисията.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Извинявам се, господин Апостолов, после след господин Байчев. 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Аз само една вметка, ако може. Аз също не съм член на комисията, но 

от думите на председателя на комисията разбирам, че точно в тая Наредба 

ще решим този проблем… 

 

Христо АТАНАСОВ 

…Програма… 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

… защото неведнъж съм го казвал, че ако имаме щатен човек за 

някакво действие, което трябва да се извърши – първо, че е много по-

нерентабилно, отколкото да идва при „належащност“ някаква фирма да 

използва, да изпълнява задълженията там по кастрация или каквото и да е. 

Така че ние реално погледнато с гласуване „против“ ние реално няма да 

постигнем ефекта, който вие самите търсите. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, моля ви не влизайте в диалог. Разбрахме. 

 

 

 

 



Мартин БАЙЧЕВ 

Въпросът е през „въздържал се“ може би ще се лишим от шансът да 

имаме регулярност на това и няма да решим проблема, то малко „нонсенс“ 

се получи.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Моля ви не влизайте… господин Апостолов, заповядайте. Господин 

Станев, след това… момент, момент, значи ще ви дам думата и на Вас. 

 

Антон АПОСТОЛОВ 

Уважаеми господин председателстващ, колеги, както стана ясно, във 

тази Програма не са включени уличните котки. Доколкото разбрах, това е 

заради националната програма, която не позволява изменение. За да бъдат 

включени и котките, а те са не по-малък проблем, всички го виждаме, 

трябвало да се извърши мониторинг или преброяване на популацията. Моят 

въпрос е конкретно свързан с това кога ще се извърши това? Кой ще го 

извърши? Защото наистина проблемът е много сериозен. Всички го 

виждаме, а днес има и представител на една от организациите. Сигурно ще 

вземе думата за по-подробно изясняване на проблема.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, господин Апостолов. Само … господин Станев, 

заповядайте. 

 

Янко СТАНЕВ 

Наредбата си е наредба, решението е едно. Приютът да стане 

общинска дейност и то общинско предприятие. Защо? Защото тогава има 

възможност да се включим в различни, включително и проекти, с които 

защитаваме средства. В момента 50 000 лв. долу-горе се харчат, а 

необходимостта, за да се поддържа са около 150 хил. лв. Нали разбирате? 

Затова и нямаме доктор, който да обслужва или не иска да обслужва. Затова 

и хората, които са в приюта се мъчат. За животните изобщо не говоря. 

Проста работа. Затова моля да разгледате в комисията, на която не съм член, 

въпроса, и до бюджета да можем да го направим… въпросът със създаването 

на общинско предприятие. Тогава и НПО-тата в сътрудничество с общинско 

предприятие ще могат…, и община Варна, ще могат да кандидатстват по 

различни програми и наистина да усвояват средства, включително за котки, 

включително и за други…. Имаме такива примери в различни градове. 

Благодаря. 

 

 

 

 



Христо АТАНАСОВ 

И аз благодаря, защото няколко колеги казаха вече Наредба, 

Наредба… разглеждаме Програма, да. Не само Вие и другите колеги казаха. 

Така, господин Биков, искахте нещо да кажете. 

 

Йордан БИКОВ 

Да, исках само да допълня за проблема с кучетата, защото той 

наистина е голям. Основното кое е? Тоест проблемът се крие в едно 

единствено нещо, кучета се вземат от всеки. Не се чипират. Проблемът е 

чипирането на тия кучета, разбирате ли? Аз също имам куче в момента не е 

чипирано, защото той е малък, но ще го чипирам. А много са такива като 

мен. Аз съм кучкар от 32 години разхождам кучето, кучетата си съм ги 

разглеждал навсякъде, питал съм ги хората. Масово хората отказват да ги 

чипират. Ето това е една от предпоставките за бездомните кучета. Значи на 

тебе ти е кеф да си го гледаш, примерно одъртее или там се разболее или 

нещо се случи и трябва лечение, което струва естествено и средства, и 

кучето е на улицата. И това е. Значи проблемът не е в Общината. Проблемът 

е и в стопаните, и в хората. Ние сме основният проблем.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Проблемът винаги е двустранен.  

 

Йордан БИКОВ 

Между другото искам само да допълня. Издали сме писмено 

становище към едно НПО – „Последна клетка“ ли беше, за разрешение за 

кастрация на котките в територията на Варна, което беше тук преди месец 

може би. Откликнахме. Напълно безвъзмездно ще го извършват това нещо 

хората. Екип са от 5, 6 човека във всеки град. От там натам получиха каквото 

искаха. Вече тяхна грижа е поетия от тях ангажимент да бъде, да започне да 

се осъществява.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, разбрах. Мисля, че отговорихте на господин Апостолов в част от 

въпроса, който създаде. Колеги, други мнения и съображения има ли? 

 

Рюян РИЗОВ 

Само ще може ли аз да отговоря на господин Апостолов?  

 

Христо АТАНАСОВ 

Да. 

 

 

 



Рюян РИЗОВ 

Относно кастрацията на котките или проблема с безстопанствените 

котки така да го нарека - да, вярно е. Той е регламентиран в Закона за защита 

на животните и като Община Варна ние сме длъжни да изготвим този, тази 

Програма с това име „овладяване популацията на безстопанствените 

кучета“, така и е заложена в самия Закон, но овладяването на проблема с 

безстопанствените котки пак е заложено в Закона, където той гласи, че ако 

са установи, че има висока популация на безстопанствените котки, тогава 

общините са длъжни да направят преброяване на тези животни и на база 

това нещо вече да се предприемат мерки. Питахте кога евентуално може да 

се направи. В тази Програма е заложено, ако не се лъжа, госпожо Колева?... 

Пролетния сезон. Пролетния и есенния сезон. Където ще се направят тези 

преброявания и тогава ще се установят вече дали има висока популация и 

на база това нещо и ще се предприемат мерки. Точно тази пролет, след 

приемането фактически на Програмата вече ще се започне да се работи по 

нея. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, господин Ризов. Заповядайте, искахте думата. 

 

Христина МИРЧЕВА 

Здравейте, казвам се Христина Мирчева. Представител съм на 

немската организация… 

 

Христо АТАНАСОВ 

… само по-близо до микрофона 

 

Христина МИРЧЕВА  

И българската фондация „Фрея“. Помагаме в приюта от 2 години. 

Внесли сме предложения, защото виждаме реално на практика проблемите, 

които произлизат от бездомните животни. Аз лично съм потърпевш макар, 

че ги защитавам. Аз съм нахапана от бездомно куче, но за да решим 

проблема наистина, трябва да започнем от това всички кучета в града да се 

чипират и да имат паспорт, защото никой не носи отговорност, а всеки който 

си пусне кучето, изхвърли го, постоянно получаваме обаждания, ако не 

дойдете да вземате тези кучета ще ги пуснем на центъра на Варна и те го 

правят хората, постоянно. След това, ако това куче нахапе някой или нещо 

се случи, никой не може да бъде глобен. На никой не може да му бъде 

потърсена отговорност. Това го има заложено в Програмата, но на практика 

не се изпълнява. Не се изпълнява. Проверките, които се правят са само по 

сигнали. До колкото аз разбрах звеното, което е по контрол не може да 

извършва проверки и не може да глобява, защото към тях няма общински… 

човек от общинска полиция. В смисъл, че освен нещата, които сме 



предложили като предложения, за да се приемат за подобряване като 

районирането на града на 5, изнасяне във външни клиники за кастрации, 

договори на Общината с външни клиники и други много добри 

предложения, които днес надявам се да приемете, трябва да се работи от 

Община Варна и върху нещата, които са вече приети, вече са в този план и 

най-вече пак повтарям, за чипиране на всички домашни кучета, защото 

проблемът с бездомните кучета идва от изхвърлените домашни кучета, а 

повечето бездомни са чипирани, маркирани от много отдавна хората си ги 

обгрижват. Има буквално по улиците всеки ден се изсипват нови кучета от 

села, от крайни квартали, от Златни пясъци. Сега понеже са затворени, 

хотелите идват към града. Кучетата не са кастрирани, не са маркирани. 

 

Христо АТАНАСОВ 

…разбрах, разбрах, разбрах. Има и Наредба и санкции по отношение 

на това. Разбрах обаче, че зоополицията май е само един човек.  

 

Христина МИРЧЕВА  

Зоополицията би трябвало да е отговорна за насилието над животни. 

Това е една друга тема, както е с кучетата… 

 

Христо АТАНАСОВ 

А на кого е вменена и отговорността за проверката на чипирането? 

 

 Христина МИРЧЕВА  

и … „Регистрация и контрол“. Мисля, че така се води звеното. 

„Контрол на обществения ред“… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Да, да. Разбрах. 

 

Христина МИРЧЕВА  

Има такова звено, доколкото аз знам, но може би трябва Общината по 

някакъв начин да подпомогне, това го има и в Наредбата, да се отпуснат, да 

си закупи Общината чипове на достъпни цени, да ги отпусне, а проблемът, 

само последно искам да ви кажа, от 100% само за Варна, аз поне мисля така, 

само 10% от домашните кучета са регистрирани и чипирани. 90% могат да 

се озоват на улицата без проблем. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Имали от дирекцията? 

 

 

 



Даринка КОЛЕВА 

Добър ден, дами и господа. При цялото ми уважение, госпожо 

Мирчева, тук малко се смесват проблемите. От една страна проблемът за 

домашните любимци, такъв какъвто е, което колегите осъществяват 

контрол, но 6 човека за територията на близо 300 квадратни километра, 

което е град Варна, е крайно недостатъчен и другото, което е - това е за 

подпомагане на неправителствени организации или граждани, които са 

социално слаби да им бъдат осигурени чипове, за да могат да чипират своите 

животни и съответно да се подпомогне този процес. Когато говорихме с Вас 

на общественото обсъждане и на комисията, стана ясно, че Община Варна 

ще подпомогне във всеки един формат и възможност, която има, нали затова 

приемаме тази програма с идеята да може да бъде финансирана по-късно, 

защото тя ще ни даде основанието, за да поискаме финансиране и когато се 

разглежда и проектобюджета на Община Варна. В него ще бъдат заложени 

такива дейности и се надявам, че тръгвайки заедно по този път и с Ваша 

помощ и с помощта на другите неправителствени организации, нещата ще 

се подобрят, но няма как да стане от днес за утре. За съжаление много от 

гражданите, които имат голямо желание да се сдобият с домашен любимец, 

не са наясно на 100% със своите отговорности и въпреки усилията, които 

полагат колегите, това е трудно, за да се, как да кажа, да се формира 

определено поведение и определен начин на мислене. Така че благодаря Ви 

много за подкрепата, която оказвате и на приюта и на нас. Благодарение на 

всички организации ще направим всичко, което зависи от нас, ако има 

някакви проблеми да бъдат преодолени и да бъде подобрена ситуацията и 

това е моят отговор към Вас, ако разбира се това ви удовлетворява. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, госпожо Колева. Колеги, други мнения съображения? Не 

виждам. Режим на гласуване.  

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1166-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 3 от Закон за защита 

на животните и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД22008919ВН/27.04.2022 г., Общински съвет – Варна приема Програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Варна за периода 2023 г. – 2027 г., съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

Колеги някой да не е успял през системата да гласува?  

 



За протокола Рюян Ризов – „за“. 

 

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

въздържали се – 7; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Благодаря Ви, господин Ризов. Господин Сивов, заповядайте. 

 

  



X. 

 

По точка десета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

(1) – изменение и допълнение на Правилник за работа на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“. 

(2) – одобряване на Бизнес програма на „Градски транспорт“ ЕАД 

за периода 2022 – 2025 г. 

 

Докл.: Венцислав Сивов – Председател ПК „Транспорт“ 

 

Венцислав СИВОВ 

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, предлагам 

проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за 

работа на общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“. Постоянна комисия „Транспорт“ дава 

положително становище.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на 

гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1167-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 2 от Наредба за реда и 

условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и чл. 52, 

ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета 

на Община Варна с рег.№ РД22023556ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – 

Варна изменя и допълва Правилник за работа на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“, както следва: 

Създава нова алинея 2 към чл. 58 от Правилника със следния текст: 

„Чл. 58./1/ Сключва договори с трети лица само за дейности, за които 

няма постоянно нает специалист. 

/2/Директорът на Общинското предприятие сключва, изменя и 

прекратява договори само в рамките на осъществяваната дейност  за 

предоставяне на услуги по издаване, зареждане и продажба на превозни 

документи за обществения транспорт на територията на Община Варна, като 

спазва и прилага цените на превозните документи приети с решение на 



Общински съвет – Варна. Приходите и разходите в резултат на сключените 

договори се отчитат съгласно счетоводната политика на Община Варна.“ 

 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Следващото. 

 

Венцислав СИВОВ 

Предлагам проект за решение относно одобряване на Бизнес програма 

на „Градски транспорт“ ЕАД за периода 2022 – 2025 г. 

Постоянна комисия „Транспорт“ дава положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Мнения и съображения, колеги. От колегите не виждам, заповядайте. 

Представете се. Слезте надолу и изкарайте микрофона, тъй ще ви е по-

удобно. 

 

Светослав ЙОРДАНОВ 

Господа и дами общински съветници, казвам се Светослав Йорданов. 

Благодаря. Искам да изостря вашето внимание към един много наболял 

проблем. С вече настъпилия зимен сезон искам да ви насоча вниманието към 

спирките, от градския транспорт и по-точно тяхното неугледно, 

нефункционално и понякога много опасно състояние. Този проблем наскоро 

беше отразен и по националната телевизия, различни граждански групи 

полагаме усилия, така че да бъдат изчистени спирките, така че да могат да 

бъдат приведени в по-функционален вид и да не бъдат толкова опасни, но 

проблемът е много голям. Не е нужно да се концентрирате върху точно 

определена спирка, защото … 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, ще ви помоля за тишина. Благодаря. 

 

Светослав ЙОРДАНОВ 

… ако се огледате на всеки пет, четири спирки са в ужасно състояние 

и дори опасни, така че бихме били благодарни както аз, така и всички 

граждани и ученици, които ги ползват в престоя си, изчаквайки градския 

транспорт, така че да вземете решение, което да бъде в полза на гражданите. 

Благодаря ви. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Благодаря ви. Има ли други мнения и съображения? 

 

Венцислав СИВОВ 

Съжалявам, че в такъв голям фестивален град, така да… такава 

вандалщина да има, но тук проблемът идва от частното към общото. Все пак 

трябва да възпитаваме децата си към добро, а виждаме какво се случва. Така 

че, както казва колегата Атанасов, има концесия на спирките, това зависи от 

тях.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Госпожо Димитрова, не се ли изчерпаха възможностите за 

съветниците? Доколкото си спомням последно на граждани даваме думата. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, правилно Светльо повдигна въпроса. Загледайте си 

в спирките. Голяма част от тях са с изпотрошени стъкла. Ако в момента има 

действаща концесия, много моля да изискаме от Община Варна да задължи 

концесионера незабавно да възстанови изпочупените стъкла на спирките, 

тъй като е невъзможно заслоните да бъдат ползвани зимата от граждани. Аз 

мога да ви изброя в момента поне пет спирки, където липсват от едно до три 

стъкла от общо пет, тоест при един вятър, а нашият град е ветровит… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И направо да преминаваме към следващата точка май. Така и така сте 

почнала. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

…ние подлагаме нашите съграждани на един… на едно потенциално 

разболяване, тъй като те са принудени да чакат зимата, знаете малко повече, 

и трябва незабавно да се изисква от концесионера да възстанови стъклата на 

спирките. Затова много ви моля, знам, че точката е годишна програма, но да 

обърнем внимание на Кмета и на администрацията да изискат от 

концесионера незабавно това да се случи, тъй като не знам вие дали сте 

виждали, аз не съм виждала скоро възстановено стъкло на спирка. 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви, ще обърнем внимание както на Кмета, така и на 

администрацията. Така. Други мнения и съображения? Не виждам. А, 

господин Почеканов, заповядайте. 

 

 



Николай ПОЧЕКАНОВ 

Уважаеми господин председател, колеги, в връзка с изказването на 

колежката Димитрова, ние можем да обърнем внимание на концесионера, 

естествено. Той ще ги възстанови. Минава един месец, идват вандалите с 

камъните, пак ги чупят и пак обръщаме внимание и той пак ги възстановява. 

И така може до безкрай да ги възстановяваме да ги чупят. Според мен е 

резонно ще бъде да се помисли предложение, да се помисли за 

видеонаблюдение. Да се постави или ако го има някъде го дадем на 

компетентните органи, те да си свършат работа, защото ние трябва да 

намерим извършителя, не възстановителя. Той ще възстановява, ще чупят 

се, ще възстановява и до безкрай. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, господин Почеканов. Господин Бояджийски… 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ  

… ами като купувате евтини боклуци и ще ги чупят… техническия 

прогрес… искам да Ви информирам, че техническият прогрес позволява 

производството и монтирането на материали, които са вандалоустойчиви и 

ако отделим достатъчно средства спирките ще бъдат постоянно в добро 

състояние. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Всяко действие си е имало противодействие, колега Бояджийски. 

Така, така. Колеги, ако няма други мнения и съображения подлагам на 

гласуване.  

 

1168-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1 от Правилник за 

прилагане на закона за публичните предприятия и чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община 

Варна, Общински съвет – Варна одобрява Бизнес програма на „Градски 

транспорт“ ЕАД за периода 2022 – 2025 г., приета от Съвета на 

директорите с Протокол № 3/07.11.2022 г., съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 0; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на господин Сивов. Преди да преминем към следващата 

точка от дневния ред, колеги, искам да поканя едни млади гости, които да 

ни поздравят с кратко изпълнение във връзка с настъпващите коледни и 

новогодишни празници. Заповядайте. 

 

Представител „ЗВЕЗДНИ СТРУНИ“ 

Вокален ансамбъл „Звездни струни“ от Общински детски комплекс –

Варна искаме да ви благодарим за подкрепата и възможността да развиваме 

талантите си и ви пожелаваме здрава и щастлива Коледа и успешна 2023 

година. 

 

/Изпълнение на вокален ансамбъл „Звездни струни“/ 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Колеги, извън протокола, това са моите рожби мое първа обществена 

закалка. Това са децата от Общинския детски комплекс, които колегите ви 

от по-преходен. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Недейте, недейте, недейте разваля прекрасния момент, на който 

бяхме свидетели. Правя Ви официална забележка. Не Ви ли е срам? Така. 

Колеги аз се радвам все пак въпреки, нали, разочароващия край и благодаря 

на младите хора, които ни поздравиха за празниците, използвам 

възможността да пожелая здраве, повече късмет по-успешна година, защото 

накрая на заседанието всички стават и нямам време да си кажа думичките. 

Най-вече здраве на вас и на вашите семейства. Продължаваме с работата си.   

Следваща точка от дневния ред е номер единадесет – Питания и 

отговори на питания. 



XI. 

 

По точка единадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата за заявки, колеги. Колега Георгиев, заповядайте.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, първо искам да благодаря на младите българчета, които бяха 

преди малко тук. Действително направиха едно от най-красивите неща, 

които са се случвали в тази зала. Първото ми питане е свързано 

традиционната зала, в квартал „Владиславово“. Най-накрая получихме 

отговор, за което благодаря. В отговора, който получихме на 20.XII. пише, 

че „сградата изготвя своя ежеседмичен график за ползване“. Ние 

неколкократно, около пет пъти на пет сесии искаме да получим такъв 

график, не ни се предоставя. Радвам се и благодаря, че все пак научаваме, 

че има такъв график. Не съм убеден, че той е достатъчно натоварен и е 

достатъчно ефективен във връзка с това, че това е един изключително ценен 

спортен актив и той трябва да има непрекъснат ежеседмичен график. 

Разбираме, че залата предстои да бъде отдаденана на търг чрез публично 

оповестен конкурс. Въпросът ми е тази зала в момента, ако действително се 

управлява от ОП „Спорт“, кое налага предоставянето и за стопанисване и 

управление на външно дружество? При положение, че ОП „Спорт“ 

управлява много други спортни имоти, там си се извършва нормална 

дейност, използват се ефективно, не сме убедени, че залата в 

многофункционален спортен комплекс „Владислав Варненчик“ ще бъде 

управлявана с грижата за спорта във Варна от външна фирма. Все пак ОП 

„Спорт“ има традиции в тази дейност и считаме, че час по-скоро трябва да 

бъде взето решение формата на стопанисване да бъде чрез управление на 

ОП „Спорт“ и съответно тази зала да бъде използвана максимално 

ефективно в полза на града. Второто ми питане е свързано с едно от най-

елитните училища на Варна. Това е Математическа гимназия. Гимназията 

стои без самостоятелна сграда години наред. Този проблем стои и…, 

доколкото разбираме липсата на самостоятелна сграда за Математическа 

гимназия, пречи за развитието й. Тя има възможност да участва в проекти, 

но предвид факта, че споделя, споделя сградата си с друго училище, няма 

как да се развиват достатъчно ефективно. Основна цел на града и основна 

цел на управляващите във Варна е да предоставят условия за развитие на 

малките, на учениците на бъдещето на този град и на тази държава. Затова 

конкретният ни въпрос – е има ли Община Варна планове, готовност да бъде 

осигурена сграда за Математическа гимназия чрез инвестиционен проект, 

заложен в бюджет 2023 година? Благодаря. 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз съжалявам, че го няма там колегата, който стоя няколко часа на 

седалките, че щях да Ви кажа да насочите въпроса към него, с една хубава 

вратовръзчица беше дошъл, ама да. Така, тръгна си, да. Задачката я изпълни. 

Колега Бояджийски. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Добър ден, господин председател, уважаеми колеги, имах възможност 

да се запозная с… и наблюдавам състоянието на стадион „Локомотив“, на 

комплекс „Локомотив“, от известно време, а то не отговаря на моите 

разбирания за изискванията на спортен комплекс, но въпроса ми, въпросите 

ми са следните – какви са мерките, по какъв начин се контролира 

състоянието на спортния комплекс „Локомотив“? Изготвят ли се доклади за 

състоянието на спортния комплекс, за състоянието на отделните обекти и 

за… специално за безопасността и условията на работа в тях. Третият ми 

въпрос е има ли Програма за развитието на спортен комплекс „Локомотив“? 

Поводът от това нещо ми е едно посещение, което е последното посещение, 

което бях там и видях как момичетата по женския баскетболен отбор 

тренират на тъмно, защото състоянието на електрическата система е такова, 

че тя спира 10, 15 пъти на ден, от което произтичат, произтичат ред други 

проблеми - примерно става студено, тъмно, опасно за работа и за нормална 

спортно-тренировъчна дейност. Надявам се, че ако няма система за контрол 

и за поддръжка на състоянието на залата, тя ще… моето питане ще даде 

повод такава да бъде изработена. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, колега. Колегата Георгиев може да отговори на 

последния въпрос, защото той го е задавал многократно и бе отговорено по 

отношение на захранването на залата, че проблемът всъщност е в Енерго 

ПРО, но ще обясним. Така, следващата заявка, колега Вешев. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ  

Съжалявам. Живеем в 21-ви век, закона е написан преди 300 години... 

 

От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, но не съм Ви дал думата, колега. Спокойно седнете на 

стола бъдете спокоен, бъдете спокоен. Господин Вешев, имате думата. 

Успокойте се, седнете на стола, ще Ви се отговорят на въпросите. Няма 

страшно. Заповядайте. 

 



Веселин ВЕШЕВ 

Благодаря за дадената дума, господин председател. Уважаеми колеги, 

господин кмете, бих желал да получа информация има ли на територията на 

Община Варна плувни басейни, които са общинска или държавна 

собственост? Които не се стопанисват и не функционират и ако има такива 

колко са те и къде са? Благодаря ви.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Вешев. Следващата заявка Мария Димитрова. Вие 

вече един въпрос сте поставили към Кмета, значи имате право на два. Няма 

значение. По правилник по три…Да, още два. Две. Още един имате. 

Извинявам се. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Въпросът ми е, тъй като минералните води са изключително държавна 

собственост според Конституцията и Закона за водите, на Община Варна е 

предоставено управлението на минералните води. Тя следва като грижата на 

добър стопанин да стопанисва тези минерални води. Към момента нямаме 

обществени минерални басейни, освен този, който е на „Приморски“. Горе 

басейнът до стадиона, доколкото разбрах не функционира. Не знам дали 

въобще е в състояние да бъде възобновен. Дом „Младост“ знаем, че са 

съборени басейните, чешмата, „баня гъбата“ също предстои да бъде 

съборена. Въпросът ми е кога и къде ще осигурите минерални обществени 

басейни, чешма и баня? Като минералните басейни да са за рехабилитация 

на хора с увреждания. Тъй като е обществено известно, че няма общински 

такива ще предложете ли отпускане на средства. Може ли господин 

председател, за... 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Малко тишина в залата. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

... средства за рехабилитация в частни такива? Вторият ми въпрос е 

свързан с Морската градина. Кога ще изпълните решението на 

четиричленния състав на Върховен административен съд? В момента знакът 

на „Хоризонт“ вече е наклонен и предстои да падне, в кавички. 

Предложихте като общински съветник 2012 година Морската да е до 

Евксиноград и съгласно ОУП тя е до там. Генералният план, който 

предложихте, а ние предложихме предварително изпълнение по член 60 

АПК  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изтече времето.  



Мария ДИМИТРОВА 

Общинските служители… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изтече времето. Благодаря Ви. Въпросът беше ясен. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

..ще затворите ли фактически за коли, фактически говоря. Всички 

входове на Морската градина. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Следващата заявка колегата Мартин Златев, 

заповядайте. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Колеги, ноември месец, всъщност в края на октомври, група граждани 

са подали една молба, за разглеждане за това, че една спирка в „Боровец“ се 

обслужва много малко от автобусите, тоест няма … събота и неделя не се 

обслужва, през делничните дни преди обяд от 8:30, следващият автобус е 

12:30 и от 13:30 до 17:30. Разгледахме тази преписка на комисия по 

„Транспорт“. Взехме положително становище, но сега остава да се свика 

комисията, която е под Ваш контрол, под Ваша юрисдикция, която е за 

транспортните схеми и маршрутните разписания. Увеличението на 

маршрута, има предложения от „Градския транспорт“ как да бъде 

обслужвана на спирката, тоест проучено е, с графици и с всичко, което е 

необходимо. Увеличава се, на курс се увеличава метража с 3 км и 200 м, 

правят се 12 курса, тоест не е толкова много около 12 000 км са на година, 

тъй като… защо става дума за тази спирка? Намира се в такава зона, която 

не се обслужва постоянно от автобус и за да стигнат жителите, които са в 

този район до спирката на „Галата“ трябва да вървят през една гола 

местност. Това е от кръста, като се влиза в „Боровец“, около километър и 

сто метра, което е, особено зимата е много опасно от гледна точка на кучета, 

чакали, каквото искате си помислете. Да, хората вървят. Качваме ги от време 

на време, кой когато може, но това е неприемливо вече. Молбата ми, молба 

е не е точно въпрос, да свикате в най-кратки срокове, след нова година, тази 

комисия, за да може да разгледа въпроса, защото тя остава, за да можем да 

въведем, да се промени маршрутното разписание на автобус номер 46, с 

което ще се улеснят гражданите. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Последната заявка от колегата Капитанов. 

 

 



Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми господин Кмет, господин председател, колеги, въпросите, 

които искам да задам, са следните - в момента нашият град е изпълнен с така 

наречените будките на „Лафка“, които огромна част от тях не изпълняват 

дейност. В същото време не малка част от тях всъщност и пречат на 

движението. Има ли някакво решение, което или да ги вкара в режим да 

работят или ако не работят да бъдат принудени да освободят пространства, 

които са ценни за пешеходци, защото на места буквално създават опасност? 

Прекалено малко разстояние остава между тях и автомобилния трафик. Това 

е едно. Второ, по темата за децата, които пяха преди малко, аз съм един от 

най-големите фенове на това, което се случва ОДК-Варна е впечатляващо за 

мен учреждение, без да си поставям никакви заслуги за неговото 

съществуване, аз такива реално нямам, но определено се възхищавам на 

това, което се случва. Тази година те правят 70 години, тоест навършват 70 

години. Много важно нещо. Мисля, че едно от първите, ако не и първото в 

България подобно. Но те имат много сериозен проблем, което колежката 

постави само, че по един така не съвсем, според мен коректен начин. Работи 

ли се по въпроса за решаване на проблема със сграда за това учреждение? 

Ако се работи, какви са перспективите, какви са възможностите? Дали 

говорим за нова сграда, дали говорим за реално съществуваща такава, 

защото аз сега се замислям, че част от Младежки дом, примерно е обърнат 

в администрация, която на практика не върши тази работа, която би 

трябвало да се работи там с децата. Тоест може да се направи някакво 

завъртане - административните дейности да се освободят помещения, които 

да са за работа, ефективна с деца, а административните дейности да бъдат 

изнесени на друго място. Има ли такива тенденции? Ако да, моля да бъде да 

ми бъде обяснено какви са. И последно все още очакваме отговор на моя 

въпрос за спецификациите, на които фирма „Балистик Сел“ изпълнява 

дейности за Община Варна, които възлизат на милиони годишно. А просто 

искаме да разберем с какво точно ги плащаме. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Капитанов. Поради изчерпване на заявките давам 

възможност на, думата на Кмета на Община Варна господин Портних. 

Имате думата. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Уважаеми господин, уважаеми дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани, прекрасни бяха децата, наистина, но ще започна 

поред. На въпроса на господин Георгиев, традиционния, за прекрасната 

зала, която сме построили. Това винаги е добре да се чуе. Да, тя както сами 

виждаме, се стопанисва и в момента от ОП „Спортни имоти“. В този смисъл 

не виждам какво точно, аз не разбрах вашия въпрос, тя и в момента се 



стопанисва. Казвате, че те стопанисват добре, ами значи добре. Въпросът е, 

че всъщност това, което сме коментирали с вас многократно, може би, както 

и част от базите, спортните, да бъде предоставена на управление например 

на някои от клубовете. Но това като цяло всъщност е въпрос, който аз по 

никакъв начин сам не мога да реша, а това трябва да бъде решено именно 

тук, в тази зала от вас, уважаеми дами и господа общински съветници. Така 

че считам, че догодина живот и здраве ще вземете едно такова решение. То 

ще почива на анализ именно на този период, в който общинското 

предприятие е стопанисвало сградата към момента, защото вече горе-долу е 

ясно какви са разходите, свързани със стопанисването и всякакви такива 

подробности, за да може вие да вземете едно информирано решение. Така 

че това по тази тема. 

Веднага превключвам към темата с „Локомотив“, защото използвам 

този въпрос, за да дам някои разяснения, поне от моя гледна точка, лично, 

тъй като се появяват известни спекулации, че тъй като сме дали една голяма 

част от територията на комплекса на Футболния клуб „Спартак“ и там се 

развиват прекрасни условия за детско-юношески школи за футбол. 

Същевременно, разбира се, имаме друга база в същия терен, която е за други 

спортове, почват да се появяват известни спекулации, че едва ли не 

футболния клуб иска да превземе другите зали и това създава притеснения 

в другите клубове там. Не мисля, че някой тук в тази зала би бил склонен да 

създадем такива предпоставки, така че искам просто да успокоя другите 

клубове. Респективно, истината е, че покритата зала, тя е наистина е с много 

натоварен график, материално-техническата база е в състояние, което 

изисква инвестиции в ремонт, в момента се извършва актуализация на 

количествено-стойностните сметки, защото виждате, че цените просто във 

връзка с този хаос, който цари в държавата, галопират всячески, така че при 

изготвянето на бюджета за следващата година се надявам всички заедно да 

подкрепим всъщност една такава стъпка, а именно ремонт на покритата зала 

и респективно там са и …да, но тъй като там са и хандбал, и баскетбол, и 

лека атлетика и много клубове са вътре… ето, това е може би една от 

стъпките примерно единият от спортовете да се изнесе във Владиславово, 

за да може да се освободят графици за нормалното протичане на 

тренировъчни процеси, детско-юношески школи и така нататък, на другите 

спортове, които сега са под един покрив, всичките. Така че вярвам, че 

всички заедно ще направим така, че следващата година да донесе наистина 

едно подобряване на условията за варненските клубове. Въпреки 

трудностите, породени от политическите и икономическите кризи. Това по 

темата със спорта.  

По темата с Математическата гимназия - не само, че много активно 

сме работили, но ще напомня, че получихме от държавата специален терен, 

който се намира до булевард „Сахаров“, до Техникумите, където 

започнахме активно работа по изграждането на природо-математически 



кампус, който инженерно-математически, даже защото техникумите там са 

с такава насоченост, който да бъде една от структурните единици на това, 

което наричаме Варна - град на знанието. Респективно дори в тази година 

заложихме и средства за стартиране на проектиране, но това се дължи на 

факта, че  всъщност дойде промяната и 2 години нищо не се случи по тази 

тема, сега, това е за съжаление така. Искрено се надявам, че тази задача от 

първостепенно значение ще получи най-накрая подкрепа от правителството 

и държавата, защото това е тема, която само с усилията на общинския 

бюджет трудно ще се реши, а считам, че постиженията на варненската 

Математическа гимназия са от национално значение. Мисля, че всички…, 

тоест това ние всички добре го знаем. Мисля, че това го знаят и всички извън 

Варна, така че надявам се, надявам се наистина на мъдрост и стабилност в 

управлението, на държавата имам предвид, която да ни даде възможност да 

си свършим и ние нашата работа и това, което го разказвам касае разбира 

се, не само Математическата гимназия. За съжаление касае и много, много 

други проекти, които вече можехме да сме във финалната фаза на 

реализирането им или вече да сме забравили, че те са се случили, но вървим 

напред. 

Благодаря на господин Златев за темата. Там вярвам, че всички заедно 

ще успеем да направим така, че „Градски транспорт“ да направи 

необходимото и целесъобразното, в случая.  

Така че уважаеми колеги, в навечерието на светлите празници искам 

на всички вас да пожелая най-вече здраве, лично щастие светли и спокойни 

празници и всички заедно а си пожелаем една по-успешна година за Варна. 

Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно 

дванадесета предложения за решения от ПК „Социални дейности и 

жилищна политика”. 

  



XII. 

 

По точка дванадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес „Грижа в дома в Община Варна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. 

Докл.: Милена Димова – Председател ПК „СДЖП“ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Давам думата на колегата Димова. Заповядайте. 

 

Милена ДИМОВА 

Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги и гости, зачитам 

проекта на решение от ПК „Социални дейности и жилищна политика” 

относно даване на съгласие за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес „Грижа в дома в община Варна“ по процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. Постоянна комисия „Социални дейности и жилищна 

политика“ дава положително становище. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения? Няма постъпили заявки. Режим на 

гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1169-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закона за местното 

самоуправление местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за 

социалните услуги, във връзка с Решение на Европейската комисия за 

Услуги от общ икономически интерес от 20.12.2011 г., относно прилагането 

на чл. 106, § 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за 

държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на 

услуги от общ икономически интерес, в изпълнение на проект „Грижа в 

дома в Община Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22025191ВН/24.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие за възлагане предоставянето на услуга от общ 

икономически интерес „Грижа в дома в Община Варна“ по Процедура 



ВG05SFРR002-2.001 „Грижа в дома“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни 

възможности“, за срока на реализиране на проекта, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г. на 

Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви Акт /Заповед за 

възлагане/ в съответствие с Решение на Комисията от 20 декември 2011 г., 

относно прилагането на чл. 106, § 2 от Договора функционирането на 

Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес. 

Услугата „Грижа в дома“, като услуга от общ икономически интерес 

да се предоставя безвъзмездно на потребителите, в рамките на 

реализирането на проект ,,Грижа в дома в Община Варна“, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни и 

значими обществени интереси. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

За протокола: Емил Бояджийски – „за“, Георги Георгиев – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря, госпожо Димова.  

 

Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред. 

  



XIII. 

 

По точка тринадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование” относно: 

(1) – изменение и допълнение в Статута за награда „Варна“ в 

системата на предучилищното и училищното образование.   

 

Докл.: Антоанета Цветкова – Председател ПК „НО“ 

 

Антоанета ЦВЕТКОВА 

Проект за решение на постоянната комисия „Наука и образование“ 

относно изменение и допълнение в Статута за награда „Варна“ в системата 

на предучилищното и училищното образование. Гласували „за“ - 9, 

„против“ - 0, „въздържал се“ - 1. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, мнения и съображения? Не виждам заявки. Режим на 

гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1170-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22023438ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна изменя и допълва Статута за награда „Варна“ в системата на 

предучилищното и училищното образование, както следва:  

 В Раздел II „Общи положения“  

- изменя се т. 1   

като текста: „24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост“; 

придобива следния вид: „24 май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност“. 

- изменя се т. 3.9. 

като текста: „т. 3.9. „Колектив на годината“ в областта на основно 

училищно образование и обслужващите звена“; 

придобива следния вид:  „т. 3.9. „Колектив на годината“ в областта 

на основното образование“. 

- изменя се т. 3.10. 

като текста: „т. 3.10. “Колектив на годината” в областта на средно 

училищно образование и обслужващите звена“; 



придобива следния вид: „т. 3.10. „Колектив на годината“ в областта 

на средно училищно образование“. 

   - добавя се нова „т. 3.11. „Колектив на годината“ в областта на 

центровете за подкрепа за личностно развитие, включително Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“. 

 

 Колеги, някой да не е успял през системата да гласува?  

 

За протокола: Светлан Златев – „за“.  

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Преминаваме към точка четиринадесет от дневния ред. 

  



XIV. 

 

По точка четиринадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 

(1) – именуване на улици, находящи се в с. Звездица, Община 

Варна. 

   Докл. Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз ще го за зачета. Една точка има именуване на улици, находящи се 

в село Звездица, Община Варна. Постоянна комисия „Култура и духовно 

развитие“ дава положително становище  

Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1171-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за 

именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на 

Община Варна и по предложение от Станислава Христова – Кмет на кметство 

Звездица, Община Варна с рег. № РД22014409ЗВЦ-001ВН/05.07.2022 г. и № 

РД22025498ЗВЦ-001ВН/28.11.2022 г., Общински съвет – Варна именува 

улици, находящи се в с. Звездица, Община Варна, както следва: 

1. от о.т. 640 до о.т. 603 с наименованието улица „Скорпион“; 

2. от о.т. 661 до о.т. 645 с наименованието улица „Стрелец“; 

3. от о.т. 642 до о.т. 652 и о.т. 603 с наименованието улица „Телец“; 

4. от о.т. 640 до о.т. 298 с наименованието улица „Дева“. 

 

Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 

За протокола: Янко Станев – „за“, Стоян Попов – „за“.  

 

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

въздържали се – 1; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Преминаваме към точка петнадесет от дневния ред. 

  



XV. 

 

По точка петнадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация” относно: 

(1) – одобряване на промяна в структурата и длъжностното щатно 

разписание на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

     

Докл. Николай Малев – Председател на ВрК „СОА“ 

 

Николай МАЛЕВ 

Господин председател, колеги, проект за решение относно одобряване 

на промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на Общинско 

предприятие „Комплекс за детско хранене“. Временна комисия „Структури 

и общинска администрация“ дава положително становище. Гласували „за“ 

– 14, „против“ – 0, „въздържали се“ - 1.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. Мнения и съоръжения, колеги? Господин Боев или, да, 

добре, разбрах. Не виждам. Процедура по гласуване.  

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1172-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22023560ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна 

одобрява промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, дейност 431 

„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детските градини“, като 

трансформира длъжността на 1 щатна бройка „Управител склад“ в 1 щатна 

бройка „Шофьор на товарен автомобил“. 

Общински съвет – Варна приема организационно-управленска 

структура на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ при 

Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

За протокола: Николай Малев – „за“. 

 

Други колеги, които не са успели през системата? Не виждам. 

 

 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 2; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря. 

 

Преминаваме към точка шестнадесет от дневния ред. 

 

 

  



XVI. 

 

По точка шестнадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни и временни 

специализирани комисии към общински съвет Варна.  

 

    Докл. Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, до момента няма нищо постъпило. Господин Капитанов, 

заповядайте. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Колеги, ще започна първо със сериозната част. Пожелавам ви весело 

посрещане на празниците, очевидно ще се видим след това. Да сме здрави, 

щастливи и да работим още по… така, значително по-добре за варненци и 

за Варна и минавам към не толкова сериозно, но в същото време може би 

пък много по-сериозна част. Ами след като имаме нова група, дайте да им 

измислим някакво председателство на комисия. Тези хора са много добре 

приети от мнозинството в Общинския съвет и аз мисля, че съвсем спокойно 

може да им дадем някоя комисия да председателстват. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Господин Капитанов, колегите имат представител, който е 

председател на комисия по „Архитектура“. Ако Вие нещо …не знам.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

А, вашето място, добре. Благодаря. Така. Колеги, няма постъпили 

предложение в тази точка.  

Преминаване към следващата точка от дневния ред. 

  



XVII. 

 

По точка седемнадесета от дневния ред: 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така, има заявка. Заповядайте, господине. Само извинявам се просто 

дадох думата… или? Добре. Представете се за протокола. 

 

Стефан КУРДОВ 

Стефан Курдов. Работя в Юнашки салон към ОП „Спорт“. И тъй като 

стана въпрос, още на 10.08, на събрание беше попитан Кмета, защо там се 

позволяват някои злоупотреби.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Чакайте, чакайте. Момент. Как така… значи…позволяват се някои 

злоупотреби?  

 

Стефан КУРДОВ 

Премълчават се. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ако имате конкретни доказателства? 

 

Стефан КУРДОВ 

Сега ще ви обясня накратко. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Давайте. 

 

Стефан КУРДОВ 

Организаторът е допуснал до витрини или там, където са изложени 

олимпийски медали, награди, нали, да се готви. Инспекция по труда, 

Министерство на спорта, всички са запознати. Няма никакви дори и 

забележки и исках да питам Кмета дали това е нормално или е практика? 

Отделно, извинявайте, че се притесних, има и разследване от ГДБОП срещу 

Предприятието и то може би е трето и никой не знае в града. Има 

въздействие на проверяващите органи, инспектори от Инспекция по труда и 

на тях е въздействано и тук предния път се появи ресорния Кмет. 

Обясняваше, че това е прецедент. Значи това е на 10.08. Има още два 

протокола от Инспекция по труда, има още две преписки и от Апелативна 

прокуратура и ме интересува към кой трябва да се обърнем? Защото не съм 

само аз потърпевш. Има репресивни мероприятия срещу мен, доноси от 



организатора. Дали са измислени, дали са подсилени, но те са така успешно 

прикривани от ресорен Кмет. Защото той скочи да го защитава тук, като 

нали като адвокат. И обвини някои хора, че са въвеждали други хора в 

заблуда. Много моля, това нещо, то е протоколирано, да се потърси отговор 

- защо няма нито едно наложено наказание? А има предписание от 

Инспекция по труда, първо срещу организатора на Юнашки салон, който е 

на възраст нали вече, която създава предпоставки да се съмнява човек нали 

в адекватност. Може и да се бъркам. Но да се гаври човек със спорта, хора, 

които са отдали 30-40 години от живота си и са предоставили тези медали и 

там да се отдава това помещение за гуляи… Ето сега, вие, понеже сте по-

близо. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сега само ще ви прекъсна за момент, за момент, за момент ще ви 

прекъсна. Така, значи това, което показвате, някъде входирано ли е при нас?  

 

Стефан КУРДОВ 

Да входирано е. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Къде? 

 

Стефан КУРДОВ 

В деловодството, вашия колега господин Балабанов, госпожа Нора 

Момчева, уважаемия Кмет имат поне четири входирани такива папки с 

всякакви видове, нали доказателства, констативни протоколи. И те някаква 

амнезия явно или, някаква омерта. Никой не беше чул нищо. В същия този 

Юнашки салон се говори за рушвети, чакат се от… споменават се имена на 

кметове - на Каварна. Аз съм сезирал Варна, защото може да се споменават 

и имена на кметове от град Варна. Щом се говори нещо, значи може и да 

има истина. И затова прокуратурата три пъти прави проверка. И в момента 

единият е с наказателно дело от частен характер, а много скоро ще бъде 

клиент и за наказателно производство. Икономическа полиция, входирал 

съм документи. Има и от ГДБОП, може да си ги изискате. И на другата 

сесия, защото много държеше заместник ресорния да е въвел в истина, а не 

в заблуда общинските съветници. И да не би...  

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах, добре.  

 

 

 

 



Стефан КУРДОВ 

….отправя упрек аз дали съм се бил объркал… и на кой симпатизирам, 

и дали не са така правилно мислещи хора с ясна позиция и мислещи за 

хората в този град. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах, да. Разбрах Ви напълно. Не мога да взема отношение в 

момента, тъй като не съм се запознал, не е дошло.  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не. Сега, аз казвам, че не съм запознат с това, което сте входирали. А, 

едва ли… момент, момент, момент, момент, изчакайте малко. Аз ако има 

някой колега, който е запознат, да каже. Но до мен такива документи не са 

стигали. 

 

Стефан КУРДОВ 

До секретаря на Община Варна – Нора Момчева. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Само момент, сега изслушайте без да ме прекъсвате. Разбрах до кого 

сте ги входирали. Въпросът е, че до нас - лично до мен или до колегите - 

няма постъпила такава преписка. Сега, ако може изпратете ни входящите 

номера, за да може да видим къде са тези преписки. Това мога да ви кажа. 

 

Стефан КУРДОВ 

Добре, преписките - и те да се запознаят, но и някой да отговори защо 

не са предприети адекватни мерки. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах, разбрахме напълно. 

 

Стефан КУРДОВ 

Не е личен момент.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. 

 

Стефан КУРДОВ 

… и защо се позволяват репресивни действия.  

 



Христо АТАНАСОВ 

Това вече… това е отделен момент от общия. Така, госпожо Гърдева? 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз имам въпрос. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не, не. 

 

Стефан КУРДОВ 

Към мене ли? Да? 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Разбира се, че е към Вас е въпроса. Господин Курдов, вие сте 

общински служител. Каква точно длъжност изпълнявате там?  

 

От залата 

/н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Чакайте. Моля.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Питам. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Не. 

 

Стефан КУРДОВ 

Аз съм избирател. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сега, сега не влизайте… 

 

Марица ГЪРДЕВА 

При такова грубо отношение аз няма да търпя. 

 

Христо АТАНАСОВ 

… не влизайте, не влизайте в коментар. Единственото, момент сега. 

Сега, господин Курдов, моля ви, седнете. Госпожо Гърдева, просто задайте 

си въпроса да, но не на… тук да не влизаме в диалогов режим - какъв сте, 

що сте. Просто задайте си въпроса и има компетентни органи, които могат 

да вземат отношение в това. Ние в момента без информация, пак казвам - до 



нас не е стигнало това нещо, няма как да вземем отношение. Момент. Моля 

ви, ще ви отнема думата. Слушам ви, госпожо Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

След като ние изслушахме господин Курдов… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах, слушам Ви сега. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

…да ни изслуша и той нас. Аз искам да попитам господин Курдов 

първо, каква длъжност изпълнява, той ми отговори. И второ, до мен лично 

пък са достигнали сигнали от Юнашкия салон, от негови колеги, че той ги 

заснема, тормози, репресира. Кой, кога идва на работа и така нататък. Не 

съм занимавала съвета, защото не ми е работа. Не съм занимавала съвета, 

защото не ми е работа, че самият господин Курдов действа като някакъв 

разузнавач долу. Така че аз предлагам…в Юнашкия салон… така че аз 

лично предлагам господин Курдов да си внесе преписката и ако трябва да 

дойде на комисия в Общински съвет, било по „Младежки дейности и спорт“, 

било… защото те са ресорни там… и  

 

Христо АТАНАСОВ 

Момент.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

И да видим ако има въпрос, проблем или конфликт, да го решим. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Сега, момент. Значи тука в момента… когато ви дам думата. Господин 

Курдов, аз не искам да превръщаме края на заседанието в някакъв спор и 

взаимни обвинения кой кого притиска. И затова ви предлагам следното, тъй 

като в момента Ви слушам и има някой явно, който е запознат, но аз и 

колегите ми… Моля ви седнете. Аз и колегите, по-голямата част, в момента 

не сме запознати с това. Входирайте, дайте ни входящ номер на тази 

преписка, за да може да се запознаем. Вие ни давате в момента, тоест 

цитирате, някакви документи, които ние не сме ги видели. Освен това, 

другото което е, има компетентни органи, които трябва да си свършат 

работата. Те може да са я свършили на някакъв етап, но в крайна сметка, без 

да се запознаем с тези документи, няма как в момента да коментираме това. 

Сега ви слушам много накратко, да. 

 

Стефан КУРДОВ 

Много накратко. Госпожата, понеже така… 



 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожа Гърдева  

 

Стефан КУРДОВ 

Гърдева, да. Какво работя? Ние имаме охранителни камери. Всеки има 

личен телефон и благодарение на това, че той работи, се показва някаква 

истина. И понеже някой не му е удобно, и се чувства притеснен. Нямам 

никакъв проблем. Не СРС-та… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Влизаме, влизаме в съвсем различен… 

 

Стефан КУРДОВ 

Важно е какво. Важното е, че това, което е заснето е неудобно за 

госпожата, а и за тези, които са на екрана.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Така. Сега, излязохме от темата.  

 

Стефан КУРДОВ 

Не е удобно… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Излязохме от темата, господин Курдов. 

 

Стефан КУРДОВ 

Това е, благодаря.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря ви. Входирайте, дайте ни, за да може да се запознаем. Така, 

заповядайте. Господинът, който е представител на „Гея“, слушам ви. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

Уважаеми господин председателстващ Общински съвет, уважаеми 

дами и господа общински съветници, уважаеми господин архитект. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Колеги, моля ви само за минутка още концентрация, за да приключим. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

От името на фондация „Гея“ – Николай Танчев. Ще споделя нещо 

позитивно от тази година. То е свързано с нашите справедливи протести - 



да защитим Дом „Младост“, при които ние не успяхме да постигнем това 

Дом „Младост“ да остане единствено социално-здравен център... 

 

Христо АТАНАСОВ 

Само момент. Колеги, моля ви за малко търпение, да изслушаме и да 

приключим сесията. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

… с пряк обществен достъп. А именно Дом „Младост“ ще бъде един 

жилищен комплекс, в който обаче ние успяхме да защитим интереса на 

гражданите, басейните да са с тази големина, с която бяха и преди. Ние 

продължаваме да защитаваме интереса на гражданите, минералните води на 

Варна да бъдат с широк обществен достъп за гражданите и максимално 

извличани от недрата на земята. Тези минерални води изключително се 

ползват и чрез Общината, която има концесия за тях. Това, което днес обаче 

се случва е, че тези минерални води не се източват, не се извличат от недрата 

на земята в достатъчно големи обеми. И те постепенно лягат и се губят. Във 

Варна е имало над 30 каптажа на минерални води, бяха захранвани 

множество басейни и други чешми и места, откъдето гражданите да имат 

свободен достъп до тези минерални води. Уви, това днес не се случва. Това 

е един голям ущърб за гражданите на Варна, за гостите на Морската столица 

и като цяло за Варна като курортно място за четири сезона. Това, което ние 

апелираме местното градоуправление, е това да възстанови минерални 

чешми, да възстанови водоподаването до басейни. Да бъде с едно 

отношение към това богатство, заради което преди 1300 години първият 

ни… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще ви помоля само малко по-кратичко. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

Така. И една молба, която е свързана с последният ни справедлив 

протест от една страна, но също така търсене на решение за централна баня 

„Гъбата“. Тук въпросът не опира до минералните води, а до това, че сградата 

е знакова, тя е емблематична и е едно архитектурно наследство, макар да не 

е декларирана като културна ценност. Но имаме уверението на 

Министерство на културата, че сградата има качества да бъде паметник на 

културата. Такива стъпки, сградата да стане паметник на културата, са 

правени отдавна. После документите действително не са налице тук в 

Общината, но те фигурират в Министерство на културата и Министерство 

на културата има интерес за тази сграда да… 

 

 



Христо АТАНАСОВ 

Каква е молбата Ви? Може ли да… 

  

Николай ТАНЧЕВ 

Молбата е да има един системен подход между Министерството на 

културата и Община Варна, сградата да се запази, като на собствениците се 

предложи замяна с друг общински имот по ваша преценка. Това не означава, 

че трябва да бъде според идеите на инвеститора, но това може да бъде нещо, 

което вие - общинските съветници можете да инициирате. Това е една идея, 

която е надпартийна, над личностна, тя е гражданска. Хората от Варна 

видимо показаха интерес към тази сграда. Хората от България имат интерес 

и подписаха петицията, хиляди от тях. Обаждат ни се редовно специалисти 

от чужбина, хора, които се занимават с проектиране, с архитектура, с 

урбанизъм и имат интерес… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

… тази сграда да бъде запазена. Но тук е вашата възможност. Молим 

ви, уважаеми градоуправители, направете всичко възможно тази сграда да 

не бъде елиминирана от собствениците, защото тя лежи, от една страна 

върху високи подпочвени води. Днес по ЗДОИ бяхме в Архитектура, 

запознахме се с преписките, има сериозни предизвикателства, които са 

свързани с високи подземни води, които … 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

…ще бъдат в ущърб на съседните сгради… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Съгласих се. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

… паметници на културата, в защитена зона. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Това изслушахме няколко пъти, благодаря. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

Да. Благодаря Ви. 



Христо АТАНАСОВ 

Разбрахме Вашия призив. Благодаря Ви. 

 

Николай ТАНЧЕВ 

Благодаря. Весели празници на всички!  

 

Христо АТАНАСОВ 

Така. Колеги, пожелавам ви весели празници! Живи и здрави всички 

вие и вашите семейства. 

И така, според изчерпване на дневния ред закривам заседанието.  

Това е чужда реплика на този път аз ще я кажа. 

 

* ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 

поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, отчетено 

от информационна система на Общински съвет – Варна – VarCo и 

гласовете на общински съветници извън система. Списъците от 

информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 

неразделна част от настоящия протокол. 
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