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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Г-н Костадинов, след това г-н Григоров, след това г-н 

Вичев. Г-н Костадинов, заповядайте.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, на 15.12.2011 г. във Варна беше открито ново 

училище. Става дума за начално училище „Васил Левски“ в Аспарухово. 
Тогава то беше открито с доста фанфари. Присъства и вице-президента на 
Републиката. Имаше възторжени писания в нашата варненска преса, в 
медиите. Като според информацията, която беше дадена тогава от 
общината става дума за изключително модерен строеж, който е един от 
най-съвременните в България, „задава стандарти“ цитирам за бъдещо  
строителство и т.н и т.н. Според изпълнителя на поръчката тогава фирма 
„Стоянстрой“, строежът е изпълнен с най-съвременните и модерни 
материали, които се използват при строежа на молове, цитирам отново. 
Твърди се, че е използван най-съвременния строителен материал, който е 
пожароустойчив. Материалът се казва магуайт и т.н и т.н и т.н. Четейки 
тогава, това което е …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, колега извинявам се, да помоля микрофона да видите тук, 

защото нещо не работи, пуснат е.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Кой микрофон? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вашият, не се чува достатъчно добре. Колегите казват. 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Така ли ?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Така се чува по-добре.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Съдейки по написаното тогава във варненската преса, действително 

става дума за епохален строеж. Такъв какъвто не се е случвал от 1300 
години в историята на България. Само че шест години по-късно, тази 
сграда вече е обявена за негодна. И то до такава степен негодна, че се 
налага със заповед на кмета да бъде затворена и съответно децата да бъдат 
пренасочени към други училища. Става дума за няколко стотин деца, 
между другото да напомним, защото училището имаше капацитет до 200 
деца, а с увеличаването на неговия потенциал тогава децата се увеличиха 
почти до 400. Моят въпрос е следният и той е много простичък. Не мога да 
кажа колко точно милиона бяха изхарчени тогава, ама ставаше въпрос за 
милиони при всички положения. А изключително безсрамно е това, че във 
времето преди този основен ремонт, всъщност не говорим за основен 
ремонт, говорим за изграждане на нова сграда, защото старата сграда беше 
съборена буквално и новата беше построена изоснови. Старата сграда, 
която е строена по царско време, преди 44-та година, дотогава не е имала 
дори елементарни течове на покрива. Оплакването на стария екип в 
училището беше това, че има основно външни тоалетни, защото все пак 
ставаше дума за стара сграда. В един момент се оказа, така че за 
последните шест години училището не е спирало да тече. Аз ходих и видях 
за какво става въпрос. Съответно това са неща, с които общинският екип, 
както и в голяма община, така и в район „Аспарухово“ е запознат. И той е 
запознат още от 2012 година, защото тогава започват първите оплаквания. 
Декември 2011 година е открито училището, 2012 година започват първите 
оплаквания. Аз имам следния въпрос към кмета, който отсъства, 
изненадващо, той обикновено е тук винаги, всеки път. Въпросът е ще бъде 
ли потърсена отговорност първо от хората, които са възложили тази 
поръчка, второ от тези които са контролирали изпълнението, трето от 
изпълнителя. Защото пак казвам става въпрос за милиони, които са 
похарчени, а както се оказа са похарчени буквално бадева. Не знам дали са 



откраднати, не съм сигурен, нямам представа, но при всички положения са 
похарчени неразумно. При всички положения става въпрос за най-малкото, 
най-малкото за една изключително некачествено свършена работа. И това 
не е само там, навсякъде, във всяка една обществена поръчка, не само във 
Варна. Но в конкретния случай става дума за няколко стотин деца, които 
сега между другото, не заради естествено сегашния екип, говоря за 2011 
година, но въпроса е принципен. Сега те ще трябва да бъдат прехвърлени в 
няколко различни сгради. Нарушава се учебния процес и т.н и т.н. Смятам, 
че това не трябва да отминава току-така безнаказано. Аз самият съм пускал 
сигнали в прокуратурата по най-различни такива поводи, никога досега 
прокуратурата обаче не е намирала поводи да образува производство и 
съответно някакво преследване. Защото се оказва, че всичко по документи 
е изрядно. Все пак аз смятам, че кмета на общината дължи това на 
гражданите на града и не само на хората, които са в „Аспарухово“. Дължи 
го и на нас като общински съветници и ще искам да бъда уведомен за това, 
какви действия смята да предприеме, за да се установи липсата или 
наличието на обстоятелства, които задължават общината да предприеме 
действия в посока за установяване на някаква справедливост. Просто това 
не трябва да продължава повече така. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Костадинов. Г-н Григоров, след това г-н Вичев да се 

готви.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добър ден, г-н кмете. Само в продължение на това което каза 

колегата Костадинов, всички обществени поръчки, касаещи СМР-та имат 
гаранционни срокове и ако това е така, би трябвало фирмата, която е 
строила да бъдат предявени претенции към нея, да си извърши ремонтите в 
рамките на тия гаранционни срокове и се надявам, че това не е толкова 
трудно и ще бъде направено. Така, уважаеми г-н кмете, през настоящата 
година в публичното пространство интензивно се дискутира темата за 
настоящето и бъдещето на стадион „Спартак“. От изявленията на 
мажоритарния собственик на капитала на Спортен комплекс „Спартак“ 
АД, е видно наличието на желание за справедливо решаване на този 
въпрос. Налице е и политическа воля, заявена от министър-председателя  
г-н Борисов и спортния министър г-н Кралев. Във връзка с това искам да 
задам следните въпроси. В каква фаза се намират преговорите между 
Община Варна и мажоритарния собственик? Какъв е способът избран за 
възстановяване на собствеността на Община Варна върху стадион 
„Спартак“ и всички прилежащи площи? Какви срокове сте си поставили за 
финализиране на този процес и смятате ли, че преначертаването на 



стратегии по такива обществено-значими теми е удачно активно да бъдат 
включени общинските съветници и темите да бъдат дискутирани в 
съответните ресорни комисии. И във връзка с това нали предлагам на 
следващото заседание на комисията по „Собственост и стопанство“ да 
разгледаме как върви този процес. Не знам г-н кмета ли ще отговори или  
г-н Балабанов, който е в течение може би на нещата. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Григоров. Г-н Вичев, само с една дума да, 

заповядайте, само с една дума ще отговоря на колегата Григоров. В края на 
заседанието ще дам информация по отношение на етапа, в който се 
намират разговорите. Да, безспорно, процедурата ще мине през 
разглеждане не само от комисии, но през разглеждане от Общински съвет 
и всички, не само някои общински съветници, ще участват във вземането 
на решение, но подробности ще ви съобщя в края на заседанието, тъй като 
имаме доста работа преди това. Г-н Вичев, заповядайте.  

 
Януарий ВИЧЕВ 
Благодаря. Уважаеми, г-н кмете, уважаеми колеги, моят въпрос е 

свързан отново с интегрирания градски транспорт. По специално, когато 
приехме отчета на ръководителя на проекта, непрекъснато се изказваше 
така опасението и извиненията, че много от компонентите, деветте 
компонента не работят за този интегриран градски транспорт, тъй като не е 
приета новата транспортна схема. Въпросът ми е свързан, кога най-после 
тази транспортна нова схема ще бъде приета, тъй като това е много удобно 
извинение за това, че не работи интегрирания градски транспорт. Това ми е 
първият въпрос. И следващият въпрос е свързан с ползването на картите от 
хората с увреждания и пенсионерите над 67 годишна възраст, имахме 
решение на транспортната комисия, за това въпросът ми е свързан, крайно 
време е с една карта да може да се ползват всичките линии на градския 
транспорт и сега е моментът от първи януари 2018 година с Ваша заповед, 
с решение, ако трябва на администрацията или на Общински съвет да се 
вземе такова решение. Да не се чака отново новите транспортни схеми, 
новите тарифни таблици, а да може хората да ползват, да са закупили една 
карта, да ползват всички линии. По този начин няма да има никакви загуби 
на градски транспорт, ще се разтовари самия трафик на самите автобуси. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Вичев. Заповядайте г-н Боев, имате заявка. Колеги, 

да призова да ползваме все пак системата за даване на заявки. Г-н Боев. 
 



Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги и 

съграждани. Знаете, че често повдигам въпроса, било на сесии, било на 
комисиите, в които взимам участие за шумните заведения във Варна. 
смятам, че по отношение на регулирането на този проблем като цяло 
Община Варна е длъжник на нашите съграждани. Сертифицирана 
администрация да извършва замерванията на шумни заведения е 
регионалната здравна инспекция. Но по информация, която имам от 
граждани и от сдружения, в това число и на последното заседание, 
предпоследното заседание по скоро на „Правна комисия“, имахме такъв 
сигнал от Съюза на собствениците на хотелиерите на Златни пясъци, РЗИ 
отказва да прави такива замервания, съвсем незаконосъобразно. Защо, това 
е тема на друг дебат. В тази връзка обаче е моя въпрос и конкретното ми 
питане е следното. Има ли предвидени пари за закупуване на такива 
интегриращи шумомери, така се казва уреда, който измерва шума. 
Започнала ли е процедура за тяхното закупуване? И тъй като знам, че 
принципно има доброто намерение от страната на ресорната дирекция това 
да се направи. Вторият ми въпрос е свързан със състоянието на подлезите в 
града. Знаем, че голяма част от тях практически са в окаяно състояние и 
липсва осветление. В доста от тях се наблюдават и изоставени места за 
търговия, които освен да стесняват мястото за преминаване, друга функция 
нямат. В тая връзка моите конкретни питания са кой отговаря за 
поддръжката – администрацията или това е възложено на някаква частна 
фирма? По какъв начин е определен този, който отговаря? И моля да ми 
бъде предоставено копие за сключения с договора или сключения договор 
с изпълнителя или с изпълнителите. Интересува ме, има ли подлези или 
части от тях, които са били предмет на разпоредителна сделка. Издавани 
ли са разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия? От 
кого и в какъв срок? И кои от подлезите на град Варна са предвидени за 
основен ремонт през настоящата, по-скоро през следващата 2018 година? 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Първият ми въпрос е свързан с това, че изкоментирахме няколко сесии и 
ще предоставя всички питания в един синтезиран вид, за да може да бъде 
отговорено на всички които са насъбрали, които съм отправил към 
администрацията и се надявам съвсем скоро да ми  бъде отговорено. 
Вторият ми въпрос е свързан с територията, която е на морска гара. 
Изгражданията и идеята за изграждания на доста заведения като конкретно 



въпросът ми е следния. Има един доклад по времето на служебното 
правителство, която тогава е била министър Ангелкова – служебен 
министър, който е изготвен, тоест възложен е от нея и е изготвен с 
участието на експерти. Тази територия, която общината имаше идея и 
превърна в една достатъчно добра зона за отдих, дали има право там да 
бъдат разполагани заведения? Този доклад мисля, че е наличен в 
ръководството на пристанището. Та въпросът ми е, ако е възможно г-н 
кмете, да видите дали наистина има такъв доклад и на базата на него да 
видим дали има възможността там да остане такъв, какъвто е в момента 
облика и да не се превръща в един, да кажем алея втора, тоест да се 
напълни със заведения и дали е законосъобразно изграждането на същите 
на това място. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Атанасов, само че знаете че е държавно дружество. 

Така, няма други заявки, колеги, направени. Давам думата на г-н кмета в 
случай, че желае устен отговор да отправи или ще използва възможността 
за писмен такъв.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря ви г-н председател. Уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Благодаря за въпросите. Естествено ще 
отговоря писмено и подробно на всеки един от тях. Конкретно, защото 
това което го синтезирахме най-пряко касаещо кмета – шумомерите. Да, за 
съжаление не можем да имаме сертификат и лиценз, но затова пък сме 
категорично решени да закупим шумомери, с които ефективно да можем 
да контролираме проблемите, които визирате. Тук е и колегата зам-кмет, 
който движи процедурата. Надявам се до няколко месеца да имаме самите 
устройства и се опитваме да видим каква е правната рамка да получим и 
необходимия лиценз. Ще спра до тук, ще отговоря писмено на всички 
останали въпроси. Да ви благодаря и да пожелая ползотворна работя. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Възможности за пореден път обяснявам, нали за питания има в 

последната точка от дневния ред, като по всяка точка от дневния ред, която 
тепърва предстои да разглеждаме, в случай че има въпроси, нали ще 
предоставя възможност за изказвания. Но по теми, които са извън дневния 
ред, възможността е в точка последна – дискусия с гражданите. Иначе, ако 
е по темите от дневния ред, разбира се във всяка от следващите точки, по 
която имате въпрос, становище, предложение, нали съответно ще дам 
възможност. Моля, да не влизаме в диалогов режим, не цитирам наредба 



на Общински съвет. Цитирам Правилника за работа на Общински съвет. 
Благодаря Ви. Г-н Иванов, заповядайте, преминаваме към точка втора от 
дневния ред.  
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет“ относно: 

(1) – даване съгласие за поемане на дългосрочни общински 
дългове. 

(2) – изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна и Приложение № 1 към нея. 

(3) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
община Аксаково за Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците – регион Варна. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна“ ЕООД. 

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Диагностично – консултативен център Свети Иван 
Рилски –Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

 

 Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 
     
  
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1030-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2 и  чл. 4, т. 1, чл. 17, 
ал. 1 и чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 



условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на Община Варна и във връзка с решение № 726-
2(20)/26,27.07.2017 г. на Общински съвет – Варна за определени условия и 
ред за избор на финансова/кредитна институция и подписано 
предварителното споразумение между Община Варна и Европейската 
банка за възстановяване и развитие, и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД17024375ВН/13.12.2017 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг от 
Европейската банка за възстановяване и развитие с цел осигуряване на 
финансов ресурс за собствено финансиране на Община Варна на 
недопустими разходи, необходими за изпълнението на проектите 
„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и 
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, 
финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“, и за 
финансиране нa проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на 
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна”, при следните 
основни параметри: 

• Валута  - евро; 
• Максимален размер на заема – до 10 160 615 евро (десет милиона 

сто и шестдесет хиляди шестстотин и петнадесет евро), (19 872 436 лв.), 
състоящ се от два транша: 

- Транш 1 в размер до 8 060 615 евро (15 765 193 лв.) за 
съфинансиране на проектите „Интегриран градски транспорт – фаза 2“ 
(“Транш 1А”) и Естетизация и модернизация на градската среда във Варна 
( “Транш 1Б “); 

- Транш 2 в размер до 2 100 000 евро (4 107 243 лв.) за финансиране 
на проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили в гр. Варна“. 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем; 
• Обезпечение на заема – особен залог върху резервна сметка за 

обслужване на дълга; 
• Условия за усвояване и погасяване: 
- Срок за Усвояване: Транш 1 Период на поети задължения – до 

датата на третата година от подписването на Договора за кредит; Транш 2 
Период на поети задължения – до датата на втората година от 
подписването на Договора за кредит. 

- начин на усвояване – на части, минимална сума за усвояване: 750 
000 евро. 

Погасяване:  
- Транш 1 Погасяване – 18 равни шестмесечни вноски , стартиращо 

на датата на плащане на лихвата след изтичането на Срока за Усвояване по 



Транш 1 (3 години) и завършващо на датата на плащане на лихвата на или 
около дванадесетата година от подписването на Договора за кредит.   

- Транш 2 Погасяване – 10 равни шестмесечни вноски, стартиращо 
на датата на плащане на лихвата след изтичането на Срока за Усвояване по 
Транш 2 (2 години) и завършващо на датата на плащане на лихвата на или 
около седмата година от подписването на Договора за кредит. 

- Дати за плащане на лихва - 15 май и 15 ноември всяка година; 
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 2.6% 
годишно; 

•  Еднократна такса за управление (комисионна) – до 1% от сумата на 
главницата по кредита; 

• Такса за ангажимент – до 0,1% годишно за първите три месеца след 
подписване, след това до 0,5% годишно до края на периода на 
ангажираност; 

• Такса за предсрочно погасяване: от 1-ва до 4-та година: до 1% от 
предсрочно платената сума; 5-та година: до 0,5% от предсрочно платената 
сума; след 5-та година: без такса;  

• Такса за прекратяване - 1.% от главницата на заема, която ще бъде 
анулирана; 

• Лихва за забава – 2% годишно над лихвата по договора за кредит 
върху просрочената сума. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да проведе 
преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие и да 
подготви и внесе за одобрение проект на договор за банков кредит, 
съгласно определен ред приет с решение № 726-2(20)/26,27.07.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

 
 
 
1031-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1, 
чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17024375ВН/13.12.2017 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна”, финансиран от Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 - 2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 



развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Варна“, при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 523 000 лв. (два милиона 
петстотин двадесет и три хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева;  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0002-C01 и/или от собствени 
бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083%;  

•  Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

Административен договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.002-
0002-C01, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 
програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и 
бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, 
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог. 

2.  Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит 
и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 
 
1032-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

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



чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17024375ВН/13.12.2017 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Интегриран градски транспорт на Варна – 
втора фаза”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014 - 2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Варна“, при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 8 000 000 лв. (осем милиона лева); 
• Валута на дълга – лева;  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0003-C01 и/или от собствени 
бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083%;  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.002-0003-C01, сключен с Управляващия орган на 
съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 
на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и 
бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, 
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова 



сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит 
и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 
 
 
1033-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1, 
чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17024375ВН/13.12.2017 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Подготовка и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк 
„Златни пясъци”, Община Варна”, финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 1 „Води“,  процедура № 
BG16М1ОР002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на В и К 
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”, при следните основни параметри: 

•  Максимален размер на дълга – 6 320 000  (шест милиона триста и 
двадесет хиляди лева); 

•  Валута на дълга – лева;  
•  Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
•  Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ               
№ BG16M1OP002-1.005-0006-C01/26.07.2016 г. и/или от собствени 
бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083%. 



• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ                                    
№ BG16M1OP002-1.005-0006-C01/26.07.2016 г., сключен с Управляващия 
орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и 
бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, 
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД,, да подпише договора за 
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

 
 
 
 
1034-2. 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 Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17024375ВН/13.12.2017 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за 
финансиране (съфинансиране) на проектите:  

- „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ 
до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район 
Младост, гр. Варна“ за изпълнение на дейности: проектиране, авторски и 
строителен надзор, СМР, разходи за отчуждителни процедури 
(обезщетения) за придобиване на земя и сгради и други дейности по 
проекта; 

- „Пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян 
Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“, по плана на ОП три, район „Владислав 



Варненчик, гр. Варна“ за проектиране и изграждане на светофари, 
авторски надзор, строителен надзор, разходи за отчуждителни процедури 
(обезщетения) за придобиване на земя и сгради, 

 чрез банков заем със следните параметри:  
• Максимален размер на заема – до 36 000 000 лв. (тридесет и шест 

милиона лв.); 
• Валута  - български лева (BGN); 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем; 
• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи 
на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за 
публичните финанси  и бюджетните взаимоотношения на Община Варна 
по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия, от Закона за 
публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване: 
- Срок на усвояване на заема – до 3 г.; 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване;  
- Срок за погасяване – 10 г., с 3 г. гратисен период за главницата;   
- Начин на погасяване - 28 равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване; 
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 
• Такса управление – еднократно до 0,5% върху размера на заема;   
• 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; 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 
- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 

на усвояване; 
- Без такси за предсрочно погасяване. 
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва; 
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на 
общината. 

2. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за  
избор на финансова или кредитна институция:  

2.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

2.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация: 



 - Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг; 

- 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 на общината 

и лице за контакт; 
2.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 

на общината заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет за 2016 г. и баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет към 30.09.2017 г. 

2.4. 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 общината. 

2.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция, като 
кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни 
дни от постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на 
Община Варна. 

2.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти. 

2.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист. 

2.8. Не може да бъде член на комисията лице, което: 
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг; 
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата. 
2.9. 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 кмета на общината. 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.  

2.10. 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 заем.   

2.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато: 
2.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг; 

2.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура  
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата. 

2.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението  на процедурата по причини, които не са били предвидени.  

2.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им. 

2.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета.    
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  

2.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

3. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проектите, да подпише договора за заем и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
 
1035-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1, б. „а“ и чл. 66, ал. 
1 /ДВ брой 53/13.07.2012 г./ от Закона за местни данъци и такси и по 



предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17023640ВН/04.12.2017 г., Общински съвет – Варна приема изменения в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и Приложение 1 към 
нея, както следва: 

1. Изменя чл. 19, ал. 12 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, като същият придобива следния вид: 

 „ До 01.03.2018 г. лицата по чл. 16, ползващи услугата по чл. 18, т.4 
от Приложение 1 към настоящата Наредба,  следва да подадат декларация 
в Община Варна, дирекция „Местни данъци“, в която се посочва броя на 
необходимите съдове за битови биоразградими отпадъци от кухни и 
заведения за обществено хранене, които ще се използват през годината.“ 

2. Изменя чл. 18, т. 4 от Приложение 1 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна, като същият придобива следния вид: 

 „Общински съвет – Варна определя такса за битови биоразградими 
отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, в зависимост от 
броя на декларираните към 30 ноември на предходната година съдове за 
изхвърляне на битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за 
обществено хранене, в размер на 6 лева за брой съд - кофа с вместимост 
240 литра, при честота на извозване съгласно заповедта на кмета на 
Община Варна, издадена на основание чл.63, ал.2 от Закона за местни 
данъци и такси, като за 2018 г. срокът за подаване на декларации за съдове 
за битови биоразградими отпадъци е 01.03.2018 г.“  

 
 
 
 
 
1036-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с взети решения от 
Протокол № 21/07.04.2017 г. и  Протокол № 9/30.09.2015 г. на Общото 
събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – 
регион Варна, и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024025ВН-001ВН/14.12.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Община Варна да отпусне финансови средства на Община 
Аксаково в размер на 28 336,82 лв. /двадесет и осем хиляди триста 
тридесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ за покриване на разходи, 
съобразно дяловото участие на Община Варна в сдружението. 

 
 
 



1037-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 и ал. 9 от 
Закона за лечебните заведения, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17023157ВН-001ВН/28.11.2017 г., във връзка с писмо от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД с  рег. № 
РД17023157ВН/27.11.2017 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие от бюджета на Община Варна, да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер до 500 хил. лв. (петстотин хиляди лева) на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД, ЕИК 000090154 за закупуване 
на медицинска апаратура „Система за визуализация и интеграция на 
лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска 
диагностика и терапия“, като капиталов трансфер по §55-00 „Капиталови 
трансфери“. 

2. Финансирането да бъде  осигурено като компенсирана промяна по 
функция „Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ от §43-00 „Субсидии за осъществяване на болнична 
помощ“ в §55-00 „Капиталови трансфери“.  

Средствата да бъдат предоставени на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков 
– Варна“ ЕООД след сключване на договор между лечебното заведение и 
изпълнител на поръчката. 

3. Да се допълни Приложение 4 – Капиталова програма на Община 
Варна във функция „Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ с нов поименен обект 
за „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД: медицинска 
апаратура „Система за визуализация и интеграция на лапароскопска 
хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия“. 

4. След закупуването на медицинската апаратура да се увеличи 
капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД със стойността на 
новопридобития актив.  

Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ 
ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 
дружество със стойността на закупената медицинска апаратура „Система 
за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и 
високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия“.  

 
 



1038-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД17024178ВН/11.12.2017 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 200 000 лв. (двеста хиляди лева) на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 за 
закупуване на дълготрайни материални активи за нуждите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, 
Клиника „Ортопедия и травматология“. 

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна за 2017 г.  

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала 
му. 

 
 
 
 
 
1039-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД17023451ВН/30.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 
за закупуване на нов дизел - генератор за безпроблемно аварийно 
захранване на болницата. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна за 2017 г.  

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 



Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала 
му. 

 
 
 
1040-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД17023442ВН/30.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева) на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ 
АД, ЕИК 000090019, за основен ремонт в Родилно отделение и 
отделение „Неонатология“ при „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна за 2017 г.  

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала 
му. 

 
 
 
 
 
1041-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 2, т. 6 
от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 52 695 лв. (петдесет и две хиляди 
шестстотин деветдесет и пет  лева) общо на „Диагностично – 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД, ЕИК 103517178, като целева субсидия за покриване на 
натрупаните задължения на лечебното заведение, находящо се в район с 
повишен здравен риск, с цел запазване дейността му и предотвратяване на 
съдебни искове и/или запор на банкови сметки, от които: 

- 9 100 лв. – задължение към „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД /включително ноември и декември 2017 г./; 



 - 9 425 лв. – задължения към доставчици – самостоятелни медико–
диагностични лаборатории /СМДЛ/; 

 - 9 328 лв. – задължения към дирекция „Местни данъци“ при 
Община Варна – до 31.12.2017 г. /без лихви/;  

- 1 504 лв. – невъзстановени гаранции по търгове от 2015 г.; 
- 23 338 лв. – просрочени задължения към доставчици от 2013 г. до 

2017 г. /без СМДЛ/. 
Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по § 43-02 „Субсидии за болнична помощ“ от бюджета 
на Община Варна за 2017 г.  
 
 
 

1042-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 2, т. 4 
от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер до 209 000 лв. на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090147, като целева субсидия за покриване на 
натрупаните задължения на лечебното заведение. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по § 43-02 „Субсидии за болнична помощ“ от бюджета 
на Община Варна за 2017 г.  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 23 
от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 

(1) – приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2018 г., 
ведно с финансова обосновка. 

 
  Докл.: Божидар Чапаров – Председател на ПК „БКД“ 

 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1043-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал.1, 
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.)  и 
по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17024014ВН/07.12.2017 г., Общински съвет – Варна приема План-
сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г., ведно с финансова обосновка, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план  – План за регулация 
и застрояване по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план  – План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот по плана на со „Планова“, гр. 
Варна. 
 

Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК “АСУОРТОНМ” 
 

   
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1044-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и по доклад от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. 
№ АУ037038АС-015ВН/11.12.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване за УПИ 
XV-66 в кв.2, УПИ VI-48,49,50, УПИ VII-50,272, УПИ VIII-51, УПИ IX-54, 
УПИ Х-68 в кв.11, УПИ І-47 в кв.12, УПИ І-46 в кв.13, УПИ І-184, УПИ ІІ-
43, УПИ III-128 в кв. 14, УПИ І-57,180 в кв. 15, УПИ І-266 в кв.16 и улична 
регулация от о.т. 56 през о.т. 60 до о.т. 67, от о.т. 163 през о.т. 162 до о.т. 
176, от о.т. 160 до о.т. 162, от о.т. 168 до о.т. 190, от о.т. 170 през о.т. 180 до 
о.т. 187 и от о.т. 181 до о.т. 191 по плана на Южна промишлена зона, гр. 
Варна. 

 
 



1045-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, чл. 16,  ал. 1, чл. 124а, 
ал. 5, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Решение № 
1259/14.05.2012 г., постановено по адм. дело № 170/2012 г. по описа на 
Административен съд – Варна, XIII-ти състав, при условията на чл. 103, ал. 
6 и задание по чл. 125, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от Закона за устройство 
на територията, при съобразяване с влезлия в сила План за улична 
регулация на со „Планова“, одобрен с Решение № 3411-7 от Протокол № 
35/22,23,29.06.11 г. на Общински съвет – Варна, при спазване на 
действащата нормативна уредба за Устройство на територията, Общ 
устройствен план на Община Варна с Правилата и нормативите за 
прилагането му, Специфични правила и нормативи към окончателния 
проект за Общ устройствен план на Община Варна, при запазване на 
ценната едроразмерна растителност и по доклад от кмета на Община Варна 
с рег. № АУ259408МЛ-022ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
на урегулиран поземлен имот XVI-798 „3a жилищни сгради“, кв. 58 и 
промяна на улична регулация от о.т. 741 до о.т. 742, по плана на со 
„Планова“, гр. Варна, така както е показано с черен, червен, син и кафяв 
цвят в Приложение - графична част, която е неразделна част от настоящото 
решение. 

Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.  

Решението може да се обжалва по реда на чл. 215 от Закона за 
устройство на територията пред Варненски административен съд. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

               
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно: 

(1) – приемане на Стратегическа карта за шум в околната среда 
на агломерация Варна. 

 
Докл.: Кирил Георгиев – Председател на ВрК „ОВОС“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1046-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, 
т. 1, чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 4, 
ал. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за 
действие, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17017845ВН/12.09.2017 г., Общински съвет – Варна приема 
Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Правна комисия“ относно: 

(1) – изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна. 

 
    Докл.: Христо Атанасов – Председател на ВрК 

„Правна комисия“ 
         
  
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1047-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление  и местната администрация и чл. 6, ал. 1, буква 
„в“ от Закона за местните данъци и такси и по предложение на Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД17019579ВН/06.10.2017 г. и 
становище на ВрК „Правна комисия“, Общински съвет – Варна изменя т. 4 
от чл. 35 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
като същата придобива следния вид:  

„чл. 35, т. 4. децата със заболявания и увреждания по решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с 
ПМС № 87 от 05.05.2010г. ДВ бр. 36 от 14.05.2010г., които са настанени в 
детски ясли, детски градини, детски градини с яслени групи, детски 
градини със специални групи, считано от 01.01.2018 г.“ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 23 
от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 

по точка  седма от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 
за участие в Общо събрание на: 

- „Спортен комплекс Варна“ АД. 
- „Варна Ефкон” ООД. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1048-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
Покана рег.№ ОС17000875ВН/14.12.2017 г. от Изпълнителния директор на 
„Спортен комплекс Варна“АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера община Варна – общинският съветник 
Димитър Атанасов Карбов, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„Спортен комплекс Варна” АД, което ще се проведе на 25.01.2018 г. от 
10:00 часа, а при липса на кворум – на 09.02.2018 г. от 10:00 часа, в 
гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ № 31, ет.3, и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
намаляване броя на членовете на Съвета на директорите.“ Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за 
намаляване броя на членовете на Съвета на директорите.“– 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: „Приемане на решение за 
изменение на устава на дружеството.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема актуален устав на дружеството.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 
 



1048-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на  „Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на 
акционера община Варна общинският съветник Димитър Атанасов Карбов, 
на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 
 
 
 

1049-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, 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 
Покана от Волфганг Бо – управител на „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника община Варна 
– общинския съветник Христо Атанасов Атанасов, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на „ВАРНА-ЕФКОН” ООД, което ще се 
проведе на 15.01.2018 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на 
дружеството: гр.Варна, бул.“Осми приморски полк“ № 43, и да гласува по 
посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ”Вземане на решение за 
приемане на годишния финансов отчет и баланса на „ВАРНА ЕФКОН“ 
ООД, ЕИК 148114865 за 2016г. Одобрение за обявяване в Търговския 
регистър на приетия годишен финансов отчет.“ - 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: ”Вземане на решение 
финансовата загуба от дейността на дружеството през 2016 г. да остане 
непокрита и да бъде прехвърлена за 2017 г.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1049-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна-Ефкон” ООД, представителят на съдружника 
община Варна общинския съветник Христо Атанасов Атанасов, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна  да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Варна за 
включване в комисия за изработване на Областна здравна карта на 
област с административен център Варна. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС 

      
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1050-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона 
за лечебните заведения, писмо с рег. № ОС17000842/30.11.2017 г. от 
Министъра на здравеопазването и писмо с рег. № ОС17000842ВН_004 
ВН/15.12.2017 г. от областния управител на област Варна във връзка с 
изготвяне на Националната здравна карта, Общински съвет – Варна 
определя доц. Антоанета Здравкова Цветкова, като представител на 
Община Варна за включване от Министъра на Здравеопазването в комисия 
за изработване на Областна здравна карта на област с 
административен център Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.  

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за откриване на Център за подкрепа 
за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1051-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024758ВН/20.12.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие: 

1. Да бъде открит Център за подкрепа за личностно развитие – 
Център за кариерно ориентиране – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Василаки 
Пападопулу“ № 52, с предмет на дейност кариерно ориентиране и 
консултиране по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, считано от 01.01.2018 г. 

2. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно 
ориентиране – Варна да прилага система на делегиран бюджет, съгласно 
чл. 289, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

3. Да се дофинансира дейността на Център за подкрепа за личностно 
развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна за 2018 г. в размер на 
25 000 лв. от бюджета на Община Варна. 

Възлага на кмета на Община Варна със своя заповед да открие 
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно 
ориентиране – Варна, с предмет на дейност кариерно ориентиране и 
консултиране по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, считано от 01.01.2018 г. 



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

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  
 
     

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 
контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на Община Варна.  

 
    Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС 

      
 
 

 

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  
 
     

 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 
съвет – Варна. 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1052-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Социални дейности и жилищна политика”, общинският съветник Даниел 
Христов Николов. 

1052-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Даниел Христов 
Николов да бъде член на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество”. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  
 
     



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 23 

от заседание, проведено на 21.12.2017 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
    
 
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 
 

 
 

    
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 


	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л

	О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А
	П  Р  О  Т  О  К  О  Л


