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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 11 

 

Днес 11.06.2021 г. от 11:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов   

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов 

  Цончо Ганев  

 

  Отсъстваха: Венцислав Сивов, Людмила Колева – Маринова, 

Станислав Иванов,  Щериана Иванова и  Янко Станев. 

 

Присъстваха още:  Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет – Варна, Пейчо Пейчев – заместник – кмет на Община Варна, Христо 

Иванов – заместник – кмет на Община Варна 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. № 

РД21010542ВН/25.05.2021 г., относно  осигуряване на средства за обект: 

„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, 

тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и 

подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, 

находящ се в УПИ III "за стадион със спортно възстановителен център и 

хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“ и за нов обект „Цялостен 

ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“ 

2. Разни. 
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       Предлагам в точка разни да разгледаме предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно  предоставяне 

за безвъзмездно право на ползване на имот-частна/публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна. на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС по 

реда на НРПУРОИ и в изпълнение на приетата от Общински съвет – Варна 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2021 година“  

 

Моля за Вашите предложения и допълнения към дневния ред. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

   Предлагам в точка разни да разгледаме две теми за мерки в 

туристическия и ресторантьорския бранш. Едното предложение е свързано с 

удължаване на срока за такса битови отпадъци до 30.06.2021 г. за 

деклариране на количествата отпадъци и съдове. Второто предложение е 

свързана с ресторантьорския бранш. Имаме предложения от колегите от 

„БСП“ и „ДБ“, които са входирали подобно предложение.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

      Подлагам на гласуване направеното от мен предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно  предоставяне 

за безвъзмездно право на ползване на имот-частна/публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна. на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС по 

реда на НРПУРОИ и в изпълнение на приетата от Общински съвет – Варна 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2021 година“  

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000287ВН/11.06.2021 г., относно даване на съгласие за удължаване 

срока за подаване на декларация за определяне на такса битови отпадъци 

според количеството за 2021 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000285ВН/11.06.2021 г., относно  освобождаване от заплащане на 



3 
 

такси за обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси за периода 

от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението не се приема. 

 

 Предлагам да гласуваме предложения дневен ред, а именно: 

 

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

РД21010542ВН/25.05.2021 г., относно  осигуряване на средства за обект: 

„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, 

тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно-изходни възли и 

подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа стадион „Спартак“, 

находящ се в УПИ III "за стадион със спортно възстановителен център и 

хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“ и за нов обект „Цялостен 

ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“. 

2. Разни. 

            -Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно  предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване на имот-частна/публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна. на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС по реда на НРПУРОИ и в изпълнение 

на приетата от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година.  

- Предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна с рег. № ОС21000287ВН/11.06.2021 г., относно даване на съгласие 

за удължаване срока за подаване на декларация за определяне на такса 

битови отпадъци според количеството за 2021 г. 

- Предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна с рег. № ОС21000285ВН/11.06.2021 г., относно  освобождаване от 

заплащане на такси за обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и 

такси за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21010542ВН/25.05.2021 г., относно  осигуряване на 

средства за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи 

трибуни – югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, 

входно-изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална 

мрежа стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III "за стадион със спортно 
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възстановителен център и хотел", кв.997А по плана на 5 м.р., гр. Варна“ и за 

нов обект „Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив. 

         

        Моля за Вашите мнения и становища. 

 

         Тодор БАЛАБАНОВ 

         До сесията да ни предоставят по рамковото споразумение конкретни 

оферти от фирмите участнички по отношение на бетона, за да видим реално 

тези участници потенциални изпълнители да дадат на какви цени ще 

доставят бетона, ако бъдат избрани за изпълнител на съответния обект. 

 

       Бранимир БАЛАЧЕВ 

       След проведени дебати председателя на комисия подложи на гласуване 

предложението, че задължаваме ОП „Инвестиционна политика“ да 

предостави оферта от фирмите участващи в рамковото споразумение за 

Доставката и полагането на бетон клас 20/25 армиран за колони, греди по 

код 22 от КСС, в срок до 14.06.2021 г.   

 

Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

       Тодор БАЛАБАНОВ 

       Оттеглям предложението си и предлагам по същество да гласувате 

предложението на кмета.  

 

       Цончо ГАНЕВ 

       До края на 14.06.2021 г. дирекцията да предостави конкретни оферти 

на минимални или реални цени, които са по рамковото споразумение за 

позиция 22 от КСС.   

 

        Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Предлагам поименно да гласуваме предложението. 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 2; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

  

След проведени дебати по предложението на Кмета на Община Варна 

комисията взе следното решение. 

 

           На  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21010542ВН/25.05.2021 г., 

Общински съвет – Варна решава да бъдат осигурени средства в размер на 2 575 

616 лв. от бюджета на община Варна за 2021 г. и 2022 г. по дейност 714 „ 



5 
 

Спортни бази за спорт за всички“, функция „Култура, спорт, почивни дейности 

и религиозно дело“, разпределени по години и обекти, както следва: 

За 2021 г. - 1 200 000 лв., в това число: 

- Увеличение с 1 000 000 лв. на средствата  за  обект „Основен ремонт и 

реконструкция на съществуващи трибуни - югоизток, тоалетни югоизток, 

тренировъчни писти и терен, входно - изходни възли и подходи към трибуни, 

оградна система, канална мрежа, стадион „Спартак“, находящ се в УПИ ІІІ „За 

стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997 А по плана на 5 

м.р., гр. Варна -  § 51; 

- 200 000 лв. за нов обект: „Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион 

„Локомотив““, в това число проектиране, строителен надзор и др. -   § 51. 

Средствата да бъдат осигурени от: 

-  получения трансфер (чл. 55 „а“ и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси,  ПМС № 162/20.04.2021 г. и ФО -31/27.04.2021 г.) в размер на 551 070 

лв.; 

-  компенсирана промяна по бюджета на общината за 2021 г. чрез 

намаление на: 

 местна дейност 122 „Общинска администрация“, функция „Общи 

държавни служби“, § 10 „Издръжка“ – 100 000 лв.;  

  местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, функция 

„Икономически дейности и услуги“ – община Варна - §10 „Издръжка“ - 148 930 

лв.;   

  местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, функция 

„Икономически дейности и услуги“ – община Варна, §54 „Придобиване на земя“ 

– 400 000 лв.  

          Промяната да се отрази в приложение 4 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по източници на финансиране“. 

  Останалите средства в размер на 1 375 616 лв.,  да бъдат осигурени от 

бюджета на община Варна за 2022 г., разпределени по обекти, както следва:  

- 948 816 лв. за „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи 

трибуни - югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчни писти и терен, входно - 

изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа, стадион 

„Спартак“, находящ се в УПИ ІІІ „За стадион със спортно възстановителен 

център и хотел“, кв. 997 А по плана на 5 м.р., гр. Варна  

- 426 800 лв. за „Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион 

„Локомотив“. 

 Възлага на Кмета на Община Варна извършването на всички 

законосъобразни действия по изпълнение на решението. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   
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Резултати от поименно гласуване: за – 10; против - 0; въздържали 

се - 2, предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

          Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните предложения, 

а именно: 

            -Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно  предоставяне за безвъзмездно право на 

ползване на имот-частна/публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна. на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС по реда на НРПУРОИ и в изпълнение 

на приетата от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година.  

- Предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна с рег. № ОС21000287ВН/11.06.2021 г., относно даване на съгласие 

за удължаване срока за подаване на декларация за определяне на такса 

битови отпадъци според количеството за 2021 г. 

- Предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна с рег. № ОС21000285ВН/11.06.2021 г., относно  освобождаване от 

заплащане на такси за обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и 

такси за периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

         Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., относно предоставяне за 

безвъзмездно право на ползване на имот-частна/публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна. на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС по реда 

на НРПУРОИ и в изпълнение на приетата от Общински съвет – Варна 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2021 година“.  

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предложението е насочено към Вашата комисия не по отношение на 

ползване на имота, което е в компетенциите на ПК „Собственост и 

стопанство“ и ще проведат заседание понеделник, а в частта в края на 

предложението по отношение на отпускане на целева субсидия в размер на 

300 000 лв. за заплащане на данъци и такса смет за РИМ-Варна. 

 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 

На база на старо решение на Общинския съвет от 2010 г. С една молба, 

тъй като сумата се променя и в деня на сесията ще се промени, за да може 

да се преведе точната сума, за да се изчистят задълженията. 
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След проведени дебати по предложението на Кмета на Община Варна 

комисията взе следното решение. 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна приема следното 

изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост за 2021 година: допълва  Раздел XII „Имоти и вещи – 

общинска собственост, които ще се предоставят за управление на юридически 

лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за 

общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, с недвижими имоти,  както следва: 

- Гр. Варна, Бул. „Мария Луиза“ № 41 /Регионален исторически музей – 

Варна/, представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.1504.204 с площ 

13 436,00 кв.м. и сгради с идентификатори 10135.1504.204.1 със ЗП=1228,00 

кв.м., конструкция – масивна, етажност – 3 (три) етажа, год. на построяване – 

1897 г.,  10135.1504.204.2 със ЗП=1278,00 кв.м., конструкция – масивна, 

етажност – 3 (три) етажа, год. на построяване – 1897 г. и 10135.1504.204.3 със 

ЗП=11,00 кв.м., конструкция – масивна, етажност -1 (един) етаж, год. на 

построяване 1950 г. – предмет на АПОС № 6970/12.06.2012 г. 

- Гр. Варна, бул. „Приморски“ № 19, представляващ помещения със 

застроена площ 16,17 кв.м., 7,787% ид. Части от общите части и правота на 

строеж – предмет на АЧОС №1773/24.04.2000 г.; 

- Гр. Варна, ул. „Панагюрище“ № 22 /Етнографски музей/, представляващ 

земя с площ 820 кв.м. и сграда състояща се от две тела, едно двуетажно и едно 

триетажно тяло със обща застроена площ 294,40 кв.м., конструкция масивна – 

предмет на АПОС № 1769/21.04.2000; 

- Гр. Варна, парк „Приморски“ /Природонаучен музей/, представляващ 

сгради с идентификатор 10135.2561.1.16 със ЗП=113,00, етажност на сградата – 

2/два/ етажа, конструкция-  масивна, год. на построяване – 1925 г. и 

10135.2561.1.14 със ЗП= 30 кв.м., етажност на сградата – 1 /един/ етаж, 

конструкция – масивна, год. на построяване – 1963 г. – предмет на АПОС № 

6707/12.12.2011 г. 

- Гр. Варна, м. Салтанат, представляващ сграда със ЗП=100 кв.м., 

етажност – 2/два/ етажа, конструкция – масивна – предмет на АПОС № 

1772/21.04.2000 г. 

- Гр. Варна, ул. „Осми ноември“ № 3, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.1507.1143 с площ 492,00 кв.м и сграда с идентификатор 

10135.1507.1143.1 със ЗП=272,00 кв.м, конструкция – масивна, етажност – 2/два/ 

етажа, год. на построяване – 1871 г. – предмет на АПОС №8171/19.03.2015 г. 

- Гр. Варна, комплекс „Аладжа манастир“, представляващ сграда с 

идентификатор 10135.2043.201.1 със ЗП=276,00, конструкция – масивна, 
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етажност – 2/два/етажа, год. на построяване 1977 г. – предмет на АЧОС № 

7030/31.07.2012 г. 

- Гр. Варна, ул. „Славянска“ № 21, представляващ част сграда от първи 

етаж на сграда идентификатор 10135.1508.216.1 – предмет на АЧОС 

№6546/22.05.2012 г. 

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във 

връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21011903ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна, 

предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години на 

Регионален исторически музей – Варна, БУЛСТАТ 000083697-Ю, със седалище 

и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ № 41, представлявано от 

гл. ас. д-р Игор Лазаренко - Директор, за обезпечаване дейността на музея, 

недвижими имоти както следва: 

- Гр. Варна, Бул. „Мария Луиза“ № 41 /Регионален исторически музей – 

Варна/, представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.1504.204 с площ 

13 436,00 кв.м и сгради с идентификатори 10135.1504.204.1 със ЗП=1228,00 кв.м, 

конструкция – масивна, етажност – 3 (три) етажа, год. на построяване – 1897 г.,  

10135.1504.204.2 със ЗП=1278,00 кв.м, конструкция – масивна, етажност – 3 

(три) етажа, год. на построяване – 1897 г. и 10135.1504.204.3 със ЗП=11,00 кв.м, 

конструкция – масивна, етажност -1 (един) етаж, год. на построяване 1950 г. – 

предмет на АПОС № 6970/12.06.2012 г. 

- Гр. Варна, бул. „Приморски“ № 19, представляващ помещения със 

застроена площ 16,17 кв.м, 7,787% ид. Части от общите части и правота на 

строеж – предмет на АЧОС №1773/24.04.2000 г.; 

- Гр. Варна, ул. „Панагюрище“ № 22 /Етнографски музей/, представляващ 

земя с площ 820 кв.м и сграда състояща се от две тела, едно двуетажно и едно 

триетажно тяло със обща застроена площ 294,40 кв.м, конструкция масивна – 

предмет на АПОС № 1769/21.04.2000; 

- Гр. Варна, парк „Приморски“ /Природонаучен музей/, представляващ 

сгради с идентификатор 10135.2561.1.16 със ЗП=113,00, етажност на сградата – 

2/два/ етажа, конструкция - масивна, год. на построяване – 1925 г. и 

10135.2561.1.14 със ЗП= 30 кв.м, етажност на сградата – 1/един/етаж, 

конструкция – масивна, год. на построяване – 1963 г. – предмет на АПОС № 

6707/12.12.2011 г. 

- Гр. Варна, м. Салтанат, представляващ сграда със ЗП=100 кв.м, 

етажност – 2/два/ етажа, конструкция – масивна – предмет на АПОС № 

1772/21.04.2000 г. 

- Гр. Варна, ул. „Осми ноември“ № 3, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.1507.1143 с площ 492,00 кв.м и сграда с идентификатор 
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10135.1507.1143.1 със ЗП=272,00 кв.м, конструкция – масивна, етажност – 2/два/ 

етажа, год. на построяване – 1871 г. – предмет на АПОС №8171/19.03.2015 г. 

- Гр. Варна, комплекс „Аладжа манастир“ , представляващ сграда с 

идентификатор 10135.2043.201.1 със ЗП=276,00, конструкция – масивна, 

етажност – 2/два/етажа, год. на построяване 1977 г. – предмет на АЧОС № 

7030/31.07.2012 г. 

- Гр. Варна, ул. „Славянска“ № 21, представляващ част сграда от първи 

етаж на сграда идентификатор 10135.1508.216.1 – предмет на АЧОС 

№6546/22.05.2012 г. 

      Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицата, на 

които е предоставен за управление, като необходимите средства се 

предвиждат ежегодно по бюджета на музея. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закон за публичните 

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

РД21011903ВН/10.06.2021 г., Общински съвет – Варна отпуска на Регионален 

исторически музей – Варна целева субсидия от бюджета на Община Варна за 

2021 година в размер на 369 611,94 лева за заплащане на задълженията към 

дирекция „Местни данъци“, при община Варна.   Задължава Директора на РИМ 

- Варна, да разходва целевата субсидия съгласно предназначението от 

настоящото решение при спазване на действащото законодателство 

      Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 

на договор за безвъзмездно управление върху гореописаните имоти, както и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Резултати от поименно гласуване: за – 12; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000287ВН/11.06.2021 г., относно даване на съгласие за удължаване 

срока за подаване на декларация за определяне на такса битови отпадъци 

според количеството за 2021 г. 

           

След проведени дебати по предложението комисията взе следното 

решение: 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредба на Общински съвет 

– Варна за определяне размера на местните такси и цени на услуги на 
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територията на Община Варна и по предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000287ВН/11.06.2021 

г., Общински съвет – Варна дава възможност на лицата, които в срок до 30 

ноември 2020 г. не са подали декларация за определяне на такса за битови 

отпадъци според количеството за 2021 г. по чл. 19 от Наредбата, да подадат 

декларация в срок до 30.06.2021 г. относно вида и броя на необходимите 

съдове, които ще се ползват и периода, в който ще се осъществява дейността. 

  

Резултати от поименно гласуване: за – 12; против - 0; въздържали 

се - 0, предложението се приема. 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000285ВН/11.06.2021 г., относно освобождаване от заплащане на 

такси за обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси за периода 

от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

В продължение на практиката от миналата година и колеги от 

различни политически групи от Общинския съвет направиха предложения 

за различни мерки в подкрепа на ресторантьорския бранш. Предложението 

на колегите от БСП да бъде намалена 70% такса тротоарно право до края на 

годината, 50% такса смет да бъде намалена до края на годината и 50% за 

наем. Колегите от „Демократична България“ също направиха предложение, 

което по същество беше за намаляване на такса тротоарно право в размер на 

50% до края на годината. Предложенията са за становище в 

администрацията по отношение на конкретния размер на средствата как ще 

се отразят на бюджета. Проучихме практиката в различните големи градове 

предприемат различен вид мерки колегите от Общинските съвети, като в т.ч. 

София е приета мярка за диференцирано намаляване на таксата за тротоарно 

право разглеждайки намалението на оборотите на заведението за 2021 г. 

спрямо 2019 г., когато е нямало пандемия. Предлагам да освободим за 

първите месеци след отварянето до 30.06.2021 г.  да ги освободим на 100% 

от такса тротоарно право. След като мине лятото да преценим дали има 

нужда от допълнително стимули по отношение на ресторантьорите или не.  

 

  След проведени дебати по предложението, комисията взе следното 

решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните 

данъци и такси и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и по 
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предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна 

с рег. № ОС21000285ВН/11.06.2021 г., Общински съвет – Варна освобождава 

изцяло физическите и юридическите лица от заплащане на такси за обектите 

по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси за периода 01.04.2021 г. до 

30.06.2021 г. На юридическите и физическите лица, които са заплатили 

местните такси за този период, сумата ще бъде приспадната от следващите 

плащания. 

 

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

се - 1, предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 12:20 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_____/П/____________                                              _____/П/____________ 

 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ЕМИНОВА/ 


