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ОТ ИВАН ПОРТНИХ - КМЕТ НА ОБЩИН А ВАРНА 

Относно: Проектно предложение „Естетизация и модернизация на градската cpe.Jlo 

във Варна" по процедура NOBG16RFOP001-1.002 - ,,Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1: 

,,Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

.-- .. - ..-· --

Във връзка с приключване на договор за безвъзмездна финансова помощ N� 1в

ИСУН BG16RFOP001-1.002-0002-C01, рег.№ РД-02-37-12/10.01.2017 г. за изпълнение 

на проект № BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската 

среда във Варна" по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.002 

"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020-Варна", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020\ Приоритетна ос „Устойчиво 

и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. е необходимо 

да бъде представено пред Министерството на регионалното развитие и 
-t 

благоустройството, изменено Решение №1543-5 от Протокол №37 от заседание ·н�1 

Общински съвет - Варна, проведено на 30.01.2019 година, с което се гарантира 

успешното реализиране на проектните дейности. 

гр. Варна, бул. ,,Осми приморски пол1<"43 
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Същото се налага поради откритите археологически находки с ценна експозиционна 
стойност при изпълнението на обект: ,,Благоустрояване на междублокови

пространства в подзона район „Одесос" 2, включващо естетизация и 

модернизация на ул. ,,Михаил Колони", включително велоалея и площад 

„Екзарх Йосиф", част от проект „Естетизация и модернизация на градската среда 
във Варна", които са причина за забавянето на реализацията на проекта. Към момента 
.именно поради тези причини за обекта е съставен Акт образец 10 за установява�.1

,,, 

състоянието на строежа при спиране на строителството. Тези обстоятелства налагат 

временното спиране както на обекта, така и на АДБФП № от ИСУН BGlбRFOPOOl-

1.002-0002-COl, поради физическата невъзможност в рамките на договора да се 

изпълнят нововъзникналите непредвидени дейности. При приключване на дейностите 

по експониране на археологическите находки за обекта ще бъде подписан Акт 

образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 
строителството. Времето необходимо за извършването на оставащите СМР по 

основния договор с изпълнителя на обекта, ще се реализира в рамките на оставащия 

след възстановяване изпълнението на АДБФП, срок. Очакваното приключване �� 
дейностите по проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" е 

края на месец февруари 2020 г. 

След като стартираха строителните дейности на обект: ,,Благоустрояване на 

междублокови пространства в подзона район „Одесос" 2, включващо естетизация и 
модернизация на ул. ,,Михаил Колони", включително велоалея и площад „Екзарх 

Йосиф" бе проведено археологическо проучване от екип на РИМ-Варна. 

Под наблюдение на археолозите беше проучен целия площад „Екзарх Йосиф", 

като бяха открити обекти с ценна експозиционна стойност, които след становище от 

Министерството на културата и след решение на Община Варна ще бъд�,,; 

експонирани. Това са част от късноримска крепостна стена и участък от улична 

настилка от османския период. 

Беше направен проект във връзка с експониране на археологическите находки. 

Проектът получи положително становище от Министерство на културата и всички 

останали инстанции, като в момента има издадено разрешение за строеж и започват 

строителни дейности по етапа, касаещ археологическите находки. 

В тази връзка съгласно методическите указания за изпълнение на договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Общите условия към Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-12/10.01.2017 г., едно от изискванията 

на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. е бенефициентът да 
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представи актуален Запис на заповед по образец, с която се гарантира пълния размер 

на полученото авансово плащане по Договора, която да е със срок на предявяване -· · 

четири месеца след приключване на проекта. Издадената вече Запис на заповед е със 

срок на предявяване до 10.02.2020 г., който не покрива изискването за четири 

месеца след приключване на проекта, предвид очакваното му приключване в края на 

месец февруари. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с Решение N01543-5, 

предлагам на Общински съвет - Варна, да 

РЕШИ: 

1. Упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна

програма „Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР) - Главна дирекция "Градско и

регионално развитие", нов Запис на заповед по образец със срок на

предявяване за плащане до 30.06.2020 г. (четири месеца след приключване на

новата продължителност на проекта), гарантиращ пълния размер на исканото

авансово плащане в размер до 8 830 908,42 лв. (осем милиона осемстотин .. и

тридесет деветстотин и осем хиляди лева и 42ст.) по Административен договор

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №? от ИСУН - BG16RFOP001-

1.002-0002-C01, рег.NО РД-02-Зl-12/10.01.2017 г. за изпълнение на проект NO

BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската среда във

Варна" по процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.002

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

2014-2020-Варна", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020",

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие\\ на ОП „Региони в

растеж" 2014-2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички действия,

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
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Прююжение El-IV 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 8 830 908,42 лева 

Долуподписаният Иван Николаев Портних, 
           в качеството си 
на Кмет на Община Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 000093422, бул. "Осми Приморски Полк", 
№ 43- бенефициент по оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFОРОО1-1.002"Изпълнение на 
интегрирани планове за градско развитие и възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", 
част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020", проект "ЕСТЕТИЗАЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ВЪВ ВАРНА" №BGlбRFOPOOl-1.002-0002 
по договор №BGlбRFOPOOl-1.002-0002-COl и рег.№РД-02-37-12/10.01.2047 като Издател 
на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и 
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, 
срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поематсля - Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж" - главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие", сумата: 8 830 908,42 лв. (осем милиона осемстотин и тридесет 
хиляди деветстотин и осем лева и четирдесет и две стотинки). ·, Платим на предявяване. 
Срок за предявяване за плащане - до 30.06.2020 г.(четири месеца след изтичане на край11ия 

срок по изпълнение на договора за предоставяне ria безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN :BG72 
BNBG 9661 3200 1887 01, BIC-BNBGBGSF, на името на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж" - главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 
развитие". 

Дата на издаване: ............................................. . 

Място на издаване: гр.Варна 

Подпис за издателя: .................................................................................... . 



1542-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 
лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС 
на „Про нюз България" АД, ЕИК 202217061 за популяризиране на 
морската столица, като Европейски град на спорта и представяне на 
възможностите за туризъм. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на спортни, културни, и други 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички", програма „Спорт" /приложение №25/ от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. 

1543-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка със свое Решение 
№ 601-4(15)30.01.2017 г., и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17003818ВН-135ВН/02.01.2019 г., Общински съвет - Варна 
реши: 

1. Дава съгласие за сключване на анекс към Договор за безвъзмездна
финансова помощ № в ИСУН BG16RFOP001-l.002-0002-C01, рег.№ РД-
02-37-12/10.01.2017 г. за продължаване на срока за изпълнение на проекта
до 10.10.2019 година.

2. Упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 
- Главна дирекция „Градско и регионално развитие", нов Запис на заповед
по образец със срок на предявяване за плащане до 10.02.2020 г. - четири
месеца след приключване на новата продължителност на проекта,
гарантиращ пълния размер на исканото авансово плащане в размер до
8 830 908,42 (осем милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и
осем лева и 42ст.) по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0002-
C01, рег.№ РД-02-37-12/10.01.2017г. за изпълнение на проект №
BGlбRFOPOOl-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна" по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-l.002 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-
Варна", част от процедура BG16RFOP001-l.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020",
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП



„Региони в растеж" 2014-2020 год., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

Общински съвет - Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

1544-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18016461ВН-029ВН/16.01.2019 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие кметът на Община Варна да издаде в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 
- Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие", Запис на заповед по образец със срок на предявяване за
плащане до 03.06.2021 г. - четири месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, гарантиращ пълния размер на исканото авансово
плащане в размер до 412 536,46 лв. (четиристотин дванадесет хиляди
петстотин тридесет и шест лева и 46 ст.) по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН -
BG16RFOP001-l.002-0004-C01, рег.№ РД-02-37-80/03.08.2018 г. за
изпълнение на проект „Прилагане на мер1си за енергийна ефе1стивност в
административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна", по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-l.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", част от процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.

1545-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД18023394ВН/05.12.2018 г, Общински съвет - Варна изменя т. 
13.1 от Приложение № 2, към Наредбата за определянето и 
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