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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 10 

 

Днес 19.05.2021 г. от 16:00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Финанси и бюджет“. 

 

  На заседанието се включиха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов   

 Людмила Колева - Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Цончо Ганев  

   Христо Атанасов 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

  Не се включи:  Светлозар Чорбаджиев 

 

Включиха се още: д-р Лидия Маринова – общински съветник, 

Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“, Станчо 

Станев ръководител на проект  „Рехабилитация, модернизация и изграждане 

на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за 

външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III 

м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“ на ОП „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и адв. Деяна 

Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието 

да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21006266ВН/23.03.2021 г., относно определяне на икономическа рамка за 
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2021 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег. № 

РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21006001ВН-002ВН/01.04.2021 г., относно изменение и допълнение на 

решение № 508-4(14)/04.03.2021 г., т. ХІ, т. 2.4.3 на Общински съвет – 

Варна.       

 3. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21007864ВН/13.04.2021 г., относно даване на съгласие за поемане на 

общински дълг и упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде 

запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката за изпълнение 

на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна 

система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено 

осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ 

IV м.р. на Община Варна“ на ОП „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“. 

 4. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21008818ВН/27.04.2021 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 

хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.   

5. Разни. 

 

Моля за Вашите предложения и допълнения към дневния ред. 

 

Мария АНГЕЛОВА  

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги предлагам в 

дневния ред на днешното заседание да бъде включено предложение от 

общинските съветници от групата „Демократична България“ в Общински 

съвет – Варна с рег. № ОС21000257ВН/17.05.2021 г. , относно частично 50% 

освобождаване на физически и юридически лица от заплащане на такса за 

ползване на тротоари, площади и улични платна, определена в приложение 

№ 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна за периода от 01.05.2021 г. 

до 01.11.2021 г. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Познавам предложението и съм запознат с него. Тъй като това 

предложение би се отразило на бюджета, и съм предприел съответните 

действия, като съм изпратил с писмо предложението до дирекция „Финанси 

и бюджет“ и до ресорния заместник-кмет. Искането ми е да ни предоставят 

справка с приблизително точни цифри, с които би се намалил бюджета в 

приходната му част. Ще подложа на гласуване Вашето предложение, но 
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предлагам да изчакаме и отговора от съответните дирекции и след това да 

го разгледаме на заседание на комисията.  

 

След проведени дебати председателя на комисията подложи на 

гласуване за включване в дневния ред на заседанието предложението от 

общинските съветници от групата „Демократична България“ в Общински 

съвет – Варна с рег. № ОС21000257ВН/17.05.2021 г. , относно частично 50% 

освобождаване на физически и юридически лица от заплащане на такса за 

ползване на тротоари, площади и улични платна, определена в приложение 

№ 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна за периода от 01.05.2021 г. 

до 01.11.2021 г. 

Резултати от поименно гласуване: за – 3; против - 3; въздържали се - 

10, предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуваме предложения дневния ред. 

 

Резултати от поименно гласуване: за – 13; против - 0; въздържали се 

- 3, предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21006266ВН/23.03.2021 г., относно определяне на 

икономическа рамка за 2021 г., по договор за обществен превоз на пътници 

с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

 

Предложението е разгледано на заседание на ПК „Транспорт“, където 

дадоха положително становище и го препратиха към нашата комисия. 

 

Вноската, която трябва да направи към „Българската банка за 

развитие“ изтича на 31 май и в тази връзка предлагам решението да бъде с 

предварително изпълнение, за да бъдат спазени сроковете по договора за 

заем. 

          

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение с така направеното допълнение да бъде 

с предварително изпълнение: 

 

       1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
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община Варна с рег. № РД21006266ВН/23.03.2021 г., Общински съвет – 

Варна: 

1. Утвърждава „Икономическа рамка за 2021 г., съгласно 

Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър маршрутен 

пробег в размер на 1,0102 лв./км без ДДС или общо 10 102 000 лв. (десет 

милиона сто и две хиляди лева) без ДДС за 2021 г. 

2. За покриване на нетния финансов ефект, Общински съвет – Варна 

взема решение да бъде предоставена субсидия в размер на 1 500 000 лв. (един 

милион и петстотин хиляди лева), която ще се разходва целево за 

приоритетно изплащане на главници по договор за банков кредит № 

1057/17.12.2020 г., сключен между „Българска банка за развитие” АД и 

„Градски транспорт“ ЕАД. 

3. Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2021 

г., в размер на 12 122 400 лв. (дванадесет милиона сто двадесет и две хиляди 

и четиристотин лева) с ДДС и субсидията от 1 500 000 лв. (един милион и 

петстотин хиляди лева) да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности 

по транспорта и пътищата“, параграф 10-20 по бюджета на Община Варна за 

2021г., ОП „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.   

Резултати от поименно гласуване: за – 14; против - 1; въздържали 

се - 1, предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21006001ВН-002ВН/01.04.2021 г., относно изменение и 

допълнение на решение № 508-4(14)/04.03.2021 г., т. ХІ, т. 2.4.3 на 

Общински съвет – Варна.    

           Председателят на комисията запозна членовете с предложението на 

кмета на Община Варна, като го изчете. 

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 106, ал. 1 от Закона за лечебните заведения 

и във връзка с писма с рег. № РД21006001ВН/19.03.2021 г. и рег. № 

РД21006001ВН_001ВН/24.03.2021 г. и по предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21006001ВН-002ВН/01.04.2021 г., Общински съвет – 
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Варна изменя и допълва свое решение 508-4(14)/04.03.2021 т. ХІ, т. 2.4.3, 

като същото придобива следния вид:  

„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 

вещества“ – целева субсидия за извършените дейности от 01.01.2021 г. в 

размер на 75 000 лв. на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД.  

Необходимите допълнителни средства в размер на 25 000 лв. да бъдат 

осигурени от бюджета на община Варна за 2021 г. с компенсирана промяна 

в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” по §43 „Субсидии и 

други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ за сметка на §10 

„Издръжка“. 

Промяната да намери отражение в Приложение 22 „Общински 

програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото 

здраве - 2021 г.“. 

 

Резултати от поименно гласуване: за – 15; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21007864ВН/13.04.2021 г., относно даване на съгласие за 

поемане на общински дълг и упълномощаване на кмета на Община Варна 

да издаде запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката за 

изпълнение на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 

интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 

изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и 

„Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“ на ОП „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

          

        Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и по предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21007864ВН/13.04.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

за поемане на общински дълг и упълномощава кмета на Община Варна да 

издаде в полза на Министерство на енергетиката, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Запис на заповед по 

образец със срок на предявяване за плащане до датата на извършване на 

финалното плащане по проекта, гарантиращ пълния размер на исканото 



6 
 

авансово плащане в размер до 213 990 лв. (двеста и тринадесет хиляди 

деветстотин и деветдесет лева) по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № в ИСУН - BGENERGY-

2.001-0078-C01 за изпълнение на проект № BGENERGY-2.001-0078 проект 

„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 

управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 

район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на 

Община Варна“, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 

общините,  Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, 

промишлеността и общините“ на Оперативна програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., 

съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Резултати от поименно гласуване: за – 11; против - 0; въздържали 

се - 1, предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21008818ВН/27.04.2021 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да подаде проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова 

дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020.   

 

Лидия МАРИНОВА 

Представи информация за проектното предложение „Нова 

дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020.   

 

           Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 

1 и ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на 
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Община Варна с рег. № РД21008818ВН/27.04.2021 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие: 

          1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 

2 – предоставяне на новите услуги“, по приоритетна ос №2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 .  

           2. Община Варна да създаде функционираща социална услуга 

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

техните семейства“ с капацитет 40 места на адрес: гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ №7; 

3. Община Варна да създаде функционираща социална услуга 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ с капацитет 15 

места на адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, кв. 12а, (УПИ)III-

724, бул. „Константин и Фружин“ 42. 

4. Да бъдат осигурени средства в размер до 62 692,61 лв. (шестдесет и 

две хиляди шестстотин деветдесет и два лева и шестдесет и една стотинки) 

за съфинансиране от бюджета на Община Варна за целия срок на проекта на 

Община Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите 

услуги“. 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и физически действия по т. 1, 2, 3 и 4.  

        На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и 

важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет - 

Варна допуска предварително изпълнение на решението.  

 

Резултати от поименно гласуване: за – 15; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 16:45 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_________________                                                   _________________ 

 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ЕМИНОВА/ 


