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            ПРОТОКОЛ 

 

№ 13 

 

Днес 10.09.2021 г. от 11:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

    Венцислав Сивов, 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 

  Людмила Колева – Маринова,    

  Марица Гърдева 

  Мартин Златев 

  Николай Почеканов 

  Станислав Иванов,   

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов  

  Щериана Иванова.   

Янко Станев. 

 

  Отсъстват: Ахмед Ахмед, Мария Ангелова – Дойчева и   Цончо Ганев  

 

Присъстваха още:  Тодор Балабанов – Председател на Общинсски съвет – 

Варна, Генадий Атанасов – общинссски съветник, Пейчо Пейчев – заместник-кмет 

на Община Варна, Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна, Стефка 

Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“, Ани Николова – 

директор на дирекция „Европейски, национални и оперативни програми“, 

Десислава Георгиева – началник отдел към дирекция „Култура и духовно 

развитие“, Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ 

ЕАД Милена Недялкова – главен експерт в дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“ и адв. Деяна Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет 

– Варна. 

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието да 

протече при следният  
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ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21016068ВН/10.08.2021  г., относно приемане на отчета на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 

2. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община Варна за 

периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21016053ВН/10.08.2021 г. 

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

РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г., относно утвърждаване на Програма на 

Община Варна за повишаване на информираността на жителите на общината за 

имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация. 

- Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД21014087ВН-002ВН/09.09.2021 

г. 

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

Д21001067ВН-005ВН/09.08.2021 г. и № Д21001067ВН-006ВН/09.08.2021 г., относно 

вземане на решение за започване на процедура по реда на чл. 25, ал.2 от Наредба 

№7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 

освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна средства от отчисления, за 

заплащане на услугите по предварителното третиране и оползотворяването на 

битовите отпадъци, образувани на територията на община Варна. 

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

РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Европейско сътрудничество“, по програма 

„Творческа Европа 2021-2027“. 

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

РД21014970ВН/20.07.2021 г., относно изменение и допълнение на решение № 434-

2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

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

РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно одобряване на промени в общата 

численост на структурата на ОП „Комплекс за детско хранене“. 

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

РД21010422ВН/25.05.2021 г., относно определяне на основни месечни заплати на 

кметове на кметства. 

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

РД21008372ВН/20.04.2021 г., относно допълнение на Наредба за условията и за 

реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от 

неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община 

Варна. 
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9.1. Предложение от Генадий Атанасов – заместник-председател на 

Общински съвет – Варна с рег. ОС21000244ВН/10.05.2021 г. 

9.2. Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000244ВН-

001ВН/17.06.2021 г. 

           10. Разглеждане на докладна записка от Венцислав Младенов – изпълнителен 

директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № ОС21000300ВН/22.06.2021 г., 

относно отпускане на финансови средства за нуждите на  търговско дружество 

„Стадион Спартак“ ЕАД.   

11. Разни. 

           Предлагам в точка разни да бъде включено за разглеждане  предложение от 

Радка Калчева - директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” с рег. № 

ОС21000432ВН/07.09.2021 г., относно даване на съгласие за закупуването на актив 

„RFID система за сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща 

високочестотни UHF етикети“.   

 

           Моля за Вашите предложения. 

  

Мартин ЗЛАТЕВ 

Предлагам от дневния ред да отпадне т. 7 Разглеждане на предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно 

одобряване на промени в общата численост на структурата на ОП „Комплекс за 

детско хранене“, защото не е гледана на заседание на ВрК „Структури и общинска 

администрация“.. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението на Мартин 

Златев  от дневния ред да отпадне т. 7 Разглеждане на предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно одобряване на 

промени в общата численост на структурата на ОП „Комплекс за детско хранене“. 

  

Резултати от гласуването: за – 4; против - 5; въздържали се - 3, 

предложението не се приема. 

 

Има предложение за прегласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 5; против - 5; въздържали се - 3, 

предложението не се приема. 

 

         Председателят на комисията подложи на гласуване за в точка разни да бъде 

включено за разглеждане  предложение от Радка Калчева - директор на Регионална 

библиотека „Пенчо Славейков” с рег. № ОС21000432ВН/07.09.2021 г., относно 
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даване на съгласие за закупуването на актив „RFID система за сигурност, контрол и 

проследяване на книги, използваща високочестотни UHF етикети“.   

 

Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

Председателят подложи на гласуване дневния ред с така направеното 

допълнение в точка разни. 

Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г., относно приемане на отчета на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 

  
Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община 

Варна относно приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2020 г. и приложенията към него, и 

комисията взе следното решение. 

 

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

местната администрация  и чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и по предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински 

съвет - Варна приема уточнен годишен план и отчет на приходите и 

разходите по бюджета на община Варна към 31.12.2020 г. /Пр. № 1, Пр. № 

2, Пр. № 3/, както следва:  

  

  

 

Уточнен план 

 31.12.2020 г. 

Отчет 

31.12.2020 г. 

  

I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.: 

                 

 

389 161 079 

/в лв./ 

   343 573 733 

 

1. Приходи за Делегирани държавни дейности:             196 896 307 

 

180 152 298 

 

 Неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Приходи и доходи от собственост 

- Глоби, санкции и наказателни лихви 

- Други приходи 

1 109 568 

233 630 

237 

784 573 

1 109 568 

233 630 

237 

784 573 
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- Внесен ДДС /-/ 

- Помощи и дарения от страната 

 

-9 040 

100 168 

 

 

-9 040 

100 168 

 

 Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                          

 

- обща субсидия (по §31-11)                                                                    

- получени целеви трансфери (по §31-18)                      

- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)                                                                                                         

- възстановени трансфери (субсидии)  (по §31-20)                                                                                                         

 

Трансфери от и за  бюджети и сметки за средствата 

от ЕС  

Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.: 

180 888 756 

 

171 269 155 

78 896 

9 669 030 

/-128 325/ 

 

5 810 455 

    

       9 087 528 

   

 

180 888 756 

 

171 269 155 

78 896 

9 669 030 

/-128 325/ 

 

5 810 455 

    

  /-7 656 481/ 

 

 

 - остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            

 

        9 087 528 

                    0 

 

9 087 528 

 /-16 744 009/ 

 

2. Приходи за Местни дейности: 192 264 772 

 

163 421 435 

 

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.: 

 

- Имуществени и други данъци 

- Неданъчни приходи, в т.ч.: 

146 060 209 

 

86 191 255 

59 868 954 

146 060 209 

 

86 191 255 

59 868 954 

                  Постъпления от продажба на нефинансови 

активи по §40 

1 676 053 1 676 053 

   

Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                        11 978 100 11 978 100 

 

 

- обща изравнителна субсидия за местни дейности от 

Централния бюджет за общини (по §31-12) 

 

      - целева субсидия от Централния бюджет за  

 

            232 400 

 

 

             232 400 

 

капиталови разходи (по §31-13)                                                                                                               

 

      -  получени целеви трансфери (по  §31-18) 

 

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от 

ЕС, в т.ч.:                                                        

 

- Трансфери м/у бюджети (нето)  

 

      - Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 
         -  Трансфери от/за държ. предприятия /ПУДООС/ 
 

Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 

 

2 658 700 

 

9 087 000 

 

 

/- 17 635 326/

  

     / -3 720 368/ 

 

/-13 924 747/ 

 

9 789 

 

 4 246 633 

 

/-3 723 798/ 

2 658 700 

 

          9 087 000 

 

 

/-17 635 326/          

  

     / -3 720 368/ 

 

/-13 924 747/ 

 

9 789 

 

4 246 633 

 

/-3 723 798/ 
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- Предоставени заеми (-) 

 

- Възстановени заеми (+)       

 

         7 970 431 
 

         7 970 431 

 

 

 

 

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                              47 615 156     18 771 819     

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)                                 -1 461 502 -1 461 502 

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)                                    -6 405 559 -6 405 559 

Възстановени суми по възмездна финансова помощ 6 405 559 6 405 559 

Заеми от чужбина (нето)                                                                      -804 615 -804 615 

Заеми от банки и други лица в страната (нето)                                   30 460 722 30 460 722 

Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)                           -5 081 943 -5 081 943 

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове   нето (+/-): 

508 733 508 733 

Приватизация на дялове, акции и участия (+)                                         0 0 

Друго финансиране - нето (+/-)                                                                25 117 25 117 

Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:                               23 968 644 -4 874 693 

- остатък в лв. по сметки от предходен период(+)                                       23 349 883 23 349 883 

- остатък в левова равностойност по валутни сметки от 

предходен период (+)           

594 888 594 888 

- остатък в касата в лв. от предходния период (+)                                      24 140 24 140 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                                          0 -27 842 680 

- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края 

на периода (-)    

0 -952 876 

- наличност в касата в лева в края на периода (-)                                             0 -47 781 

- преоценка на валутни наличности(нереализирани курсови 

разлики) по сметки и средства в страната (+/-)                                                                                                

-267 -267 

 

 

   Уточнен план 

 31.12.2020 г. 

Отчет 

31.12.2020 г. 

  

I.  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по  

функции:         

      

 

 

389 161 079 

 

/в лв./ 

343 573 733 

 Общи държавни служби                              22 911 620 22 037 111 

 Отбрана и сигурност 3 332 899 2 119 629 

 Образование 157 111 776 147 273 626 

 Здравеопазване 23 783 890 20 291 130 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        27 445 926       25 483 223 
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 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 94 312 633 71 173 608 

 Почивно дело, култура и религиозни дейности           23 958 969 

 

22 695 238 

 Икономически дейности и услуги 34 364 266 30 561 068 

 Разходи некласифицирани в други функции        1 939 100 1 939 100 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2020 г.:                                  389 161 079 343 573 733 

               

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

местната администрация, чл.140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

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

Варна с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема 

уточнен годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на 

капиталови разходи по функции и източници на финансиране на община Варна 

към 31.12.2020 г.:  уточнен годишен план – 56 777 613 лв., отчет – 36 611 304 лв. 

(Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, № 4а, № 4б, Пр.№ 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр.№ 12, Пр.№ 

12а, Пр. № 12б, Пр. № 12в, Пр. № 12г, Пр.№ 12д) и уточнен годишен план и отчет 

на Разчетите за капиталовите разходи за съфинансиране на оперативни 

програми и проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 12г, Пр. № 17). 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016068ВН/10.08.2021 г.,  Общински съвет - Варна приема преходен остатък 

към 31.12.2020 г. в размер на 45 587 346 лв., в т.ч. от държавни дейности – 16 744 

009 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 425 421 лв. и от местни дейности 

– 28 417 916 лв. /Пр. №11/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл.36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема уточнен годишен 

план и отчет към 31.12.2020 г. за следните целеви разходи, както следва: 

4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-14 

„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ по съответните 

функции за: 

4.1.1. функция Здравеопазване: 
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Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/: уточнен годишен план 

– 436 201 лв., отчет – 347 000 лв. и преходен остатък в размер на 89 201 лв., в т.ч. 

както следва: 

 4.1.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 147 850 лв., отчет – 144 950 

лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 2 900 лв. 

  4.1.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 288 351 лв., отчет – 202 050 

лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 86 301 лв. 

 

 4.1.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

 Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и 

подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна дейност 589 

„Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен план – 134 550 лв. и 

отчет – 130 750 лв. и преходен остатък в размер на 3 800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 

„Социална програма на община Варна за 2020 г.“/, в т.ч. както следва:   

 4.1.2.1. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета 

на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен 

годишен план – 126 250 лв. и отчет – 122 450 лв. и преходен остатък в размер на 3 

800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма на община Варна за 2020 г.“/                   

4.1.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна 

дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:  уточнен годишен план – 

8 300 лв. и отчет –  8 300 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална програма на община Варна 

за 2020 г.“/   

              

 4.1.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 

 4.1.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна 

дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 8 550 лв.  и отчет – 8 

550 лв. /Пр. № 2/. 

 

 4.1.4. функция Икономически дейности и услуги: 

4.1.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на местна 

дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен план – 

7 945 793 лв.,  отчет - 7 575 793 лв. и преходен остатък в размер на 370 000 лв. /Пр. № 

2, Пр. № 9/.                      

  4.2. Отчет на разходите по план сметка „Чистота” за 2020 г.: уточнен 

годишен план към 31.12.2020 г. – 38 122 849 лв., отчет – 28 854 526 лв. и преходен 

остатък към 31.12.2020 г. в размер на 9 268 323  лв. /Пр. № 7/. 

 4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от приходи по 

§40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ /Пр. № 10/. 
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 4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и наеми 

на морски плажове за 2020 г. - уточнен годишен план на приходите за 2020 г. в 

размер на 1 940 225 лв., отчет на приходите за 2020 г. – 1 940 225 лв.  Уточнен 

годишен план на разходите за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., отчет на разходите за 

2020 г. – 1 914 677  лв. и преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 25 548 лв. 

/Пр. № 16/. 

  4.5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г.: уточнен годишен план в 

размер на 2 658 700 лв., отчет – 934 327 лв. и преходен остатък в размер на 1 724 373 

лв. /Пр. № 4 “Уточнен план и отчет към 31.12.2020 г. на капиталови разходи, 

финансирани от целева капиталова субсидия“/ 

  4.6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с приходи от 

приватизационни сделки за 2020 г.: уточнен годишен план на приходите – 703 549 

лв. и отчет на приходите – 703 549 лв.; уточнен годишен план на разходите – 703 549 

лв., отчет на разходите – 478 270 лв.; преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 

225 279 лв. /Пр. № 13/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет - Варна приема уточнен годишен 

план и отчет на разходи за 2020 г. по определени дейности и приложения по 

бюджета на община Варна:  

 - разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ - уточнен годишен план 

– 21 942 894 лв. и отчет – 21 129 024 лв. /Пр. № 5/; 

 - разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ - уточнен 

годишен план – 1 664 776 лв. и отчет – 1 029 212 лв.  /Пр. № 5а/; 

 - разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ - уточнен годишен план 

– 6 340 010 лв. и отчет – 5 715 300 лв./Пр. №5б/;  

 - разходи за дейност 622 "Озеленяване" без разходите на ОП „УПО“ - уточнен 

годишен план – 3 507 182 лв. и отчет – 3 492 684 лв./Пр. № 5в/; 

 - разходи за дейност 623 „Чистота“ без разходите на ОП „УПО“ - уточнен 

годишен план 28 546 647 лв. и отчет – 23 572 489 лв./Пр. № 5в/; 

- разходи за дейност 619 „Други дейности дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“ без разходите на ОП 

„УПО“ и ОП „ИП“ - уточнен годишен план 18 890 944 лв. и отчет – 10 406 495 

лв./Пр. № 5в/; 

- разходи за дейност 759 "Други дейности по културата" - уточнен годишен 

план 16 266 лв. и отчет – 16 266 лв./Пр. № 5в/; 
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 - разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ - уточнен годишен 

план – 6 264 592 лв. и отчет – 6 236 892 лв./ Пр. № 6/;  

 - разходи за общинските предприятия /Пр. № 6а/  

 - разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/ 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по Общински съвет – Варна приема уточнен годишен 

план и отчет към 31.12.2020 г. на общинските програми и целеви субсидии и 

трансфери по програмите /Пр. № 8/, както следва: 

 6.1. функция Общи държавни служби: 

Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински 

съвет – Варна:  уточнен годишен план – 20 230 лв. и отчет – 20 230 лв. по бюджета на 

местна дейност 123 „Общински съвети“. 

 6.2.  функция Отбрана и сигурност: 

Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца и млади 

хора 2020 г.“: уточнен годишен план – 114 820 лв. и отчет – 114 820 лв. по бюджета 

на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, в т.ч. по §45 

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: 

уточнен годишен план – 98 272 лв. и отчет – 98 272 лв.   

 

    6.3. функция Образование: 

    6.3.1. Общинска програма „Младежки дейности 2020 г.”: уточнен годишен 

план –  434 340 лв. и отчет – 434 340 лв. по бюджета на местна дейност 369 „Други 

дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 19 399 лв. и отчет – 19 399 лв.; 

по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел“: уточнен годишен план – 274 192  лв. и отчет –274 192 лв.; по §42 „Текущи 

трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 798 лв. 

и отчет – 798 лв. 

    6.3.2. Общинска „Програма на община Варна за квалификация и насърчаване 

на педагогическите специалисти в община Варна през 2020 г.“: уточнен годишен 

план – 93 865 лв. и отчет – 93 865 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други 

дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 

000 лв.  

6.3.3. Общинска програма „Програма на община Варна за приобщаващо 

образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в 

неравностойно социално положение през 2020 г.“: уточнен годишен план – 50 075 лв. 
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и отчет – 50 075 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по 

образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв.  

6.3.4. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите 

заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г. в община Варна“: 

уточнен годишен план – 103 113 лв. и отчет – 103 113 лв. - по бюджета на местна 

дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен  годишен план – 

63 000 лв. и отчет – 63 000 лв. и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи 

за домакинства“: уточнен годишен план – 2 000 лв. и отчет – 2 000 лв. 

 

 6.4.  функция Здравеопазване: 

6.4.1. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и рехабилитация на 

детско-  юношеското наднормено тегло: уточнен годишен план – 19 936 лв. и отчет – 

19 936 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“ 

6.4.2. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика 

и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен план – 19 943 лв. и отчет 

– 19 943 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“ 

6.4.3. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 

увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет – 

25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“. 

6.4.4.Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“: 

уточнен годишен план – 14 900 лв. и отчет – 14 900 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“.  

6.4.5. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен план – 

15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности 

по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“. 

6.4.6. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000 лв. по 

бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.      

6.4.7. Общинска програма „Профилактика на женското здраве“: уточнен 

годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 
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„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“. 

6.4.8. Общинска програма „Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза“: 

уточнен годишен план – 30 960 лв. и отчет – 30 960 лв. по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия“.  

6.4.9. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка“: 

уточнен годишен план – 9 640 лв. и отчет – 9 640 лв. - по бюджета на местна дейност 

469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“.  

6.4.10. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: уточнен годишен 

план – 29 998 лв. и отчет – 29 998 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“. 

6.4.11. Общинска програма „Зеленият двор на Варна 2020“: уточнен годишен 

план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването“ по §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) 

6.4.12. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: уточнен 

годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 

„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“.  

6.4.13. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и профилактика на 

усложненията от диабета – диабетно стъпало“: уточнен годишен план – 6 291 лв. и  

отчет    – 6 291 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“  

6.4.14. Общинска програма „Профилактика на онкологичните заболявания“: 

уточнен годишен план – 12 015 лв. и отчет – 12 015 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 

 

6.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

6.5.1. Общинска програмa „Социална програма на община Варна 2020“ за 

местни дейности: уточнен годишен план – 3 743 607 лв. и отчет – 3 739 807 лв. и 

преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч.: 

  -  за местната дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване” - уточнен годишен план – 2 687 607 лв., отчет 2 683 807 лв. и преходен 

остатък - 3 800 лв., в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел“: уточнен план – 56 783 лв. и отчет – 56 783 лв. и по §42 

„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план 

– 134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и преходен остатък - 3 800 лв. 
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- за местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ – уточнен 

годишен план – 1 056 000 лв. и отчет – 1 056 000 лв. 

 

6.6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда: 

6.6.1. Общинска програмa "Проекти за озеленяване и благоустрояване", 

съгласно Наредба на Общински съвет - Варна за финансово подпомагане на проекти 

за озеленяване и благоустрояване, свързани с подобряване състоянието на зелените 

площи, собственост на Община Варна по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 

за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ - уточнен годишен 

план – 54 607 лв. и отчет – 54 607 лв. /Пр. № 2, Пр. № 5в/. 

 

6.7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 

6.7.1. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 204 927 лв. и 

отчет – 1 204 927 лв. - по бюджета на местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за 

всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“: уточнен годишен план – 1 035 024 лв. и отчет – 1 035 024 лв.  

6.7.2. Общинска програма за „Международни и местни културни прояви за 

2020 г.“: уточнен годишен план – 2 532 900 лв. и отчет – 2 532 900 лв. - по бюджета 

на: местна дейност - 759 „Други дейности по културата“, местна дейност 762 

„Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ и дофинансиране на 

държавна дейност 738 „Читалища“, както следва: 

-  по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ по 

бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен годишен 

план – 16 605 лв. и отчет – 16 605 лв. 

- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 

по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен годишен 

план – 387 159 лв. и отчет 387 159 лв.; 

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“ по бюджета на:  

          - на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен годишен план 

– 439 362 лв. и отчет – 439 362 лв.     

           - на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по 

религиозното дело“: уточнен годишен план –  287 531 лв. и отчет – 287 531 лв.; 

           - на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по §45 „Субсидии и 

други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен 

план – 75 000 лв. и отчет – 75 000 лв. по общинска програма за устойчиво творческо 

развитие на фолклорен ансамбъл „Варна- НЧ „Христо Ботев 1928““ за 2020 г.  
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6.8. функция Икономически дейности и услуги: 

6.8.1. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план – 18 

000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862 „Туристически бази“ 

по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

6.8.2 Програма „Туризъм“ за разходи, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2020 г.: 

- уточнен годишен план на приходите – 1 543 875 лв., отчет на приходите за 

2020 г. – 1 543 875 лв.  

- уточнен годишен план на разходите – 1 543 875 лв. и отчет на разходите – 1 

516 175 лв. по бюджета местна дейност „Други дейности по икономиката, в т.ч. по 

§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“:    

уточнен годишен план – 90 000 лв. и отчет – 90 000 лв. 

 

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

местната администрация, чл.140 от Закона за публичните финанси, чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение 

от Кмета на община Варна с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – 

Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 

8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2020 г. /Пр. №15/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема уточнен план и отчет 

за сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2020 г. /Пр. № 12, Пр. № 

17/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема отчет за 2020 г. на 

предоставените трансфери от Централния бюджет за местни дейности за зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища по §31-12 „Обща 

изравнителна субсидия“, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. /Пр. № 19/. 
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10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

на бюджета на община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема отчета на приходите 

и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни влогове за 2020 г. /Пр. 

№ 20/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

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

РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема Одитен доклад на 

Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на община  

Варна /Пр. № 21/.  

 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 5, предложението 

се приема. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме информация за изпълнение на Бюджета на 

Община Варна за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. от Кмета на Община Варна с 

рег. № РД21016053ВН/10.08.2021 г. 

 

След проведени дебати председателя на комисията предложи да бъдат 

изпратени писма до дирекция “Финанси и бюджет“ и до дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“, за да ни предоставят анализ за 

събираемостта неданъчните и данъчните приходи, които общината е заложила, 

както и по отношение на разпоредителните сделки. След, като получим исканата 

информация ще проведем заседание на комисията. Отчета на бюджета на Община 

Варна за шестмесечието на 2021 г. е само за информация. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

         Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г., относно утвърждаване на Програма на 

Община Варна за повишаване на информираността на жителите на общината за 

имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация. 

-Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД21014087ВН-002ВН/09.09.2021 г. 

 

Имаме положително становище от ПК „Здравеопазване“. 

 

Коста Базитов запозна членовете на комисията с Програмата на Община 

Варна за повишаване на информираността на жителите на общината за 

имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация, 

както и за предприетите действия в сферата на училищното здравеопазване, във 

връзка с откриването на новата учебна година.  

          

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Варна комисията взе следното решение. 

 

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

местната администрация и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 г., Общински съвет – Варна утвърждава 

„Програма за повишаване информираността на жителите на общината за 

имунизацията срещу Ковид-19 и убеждаване в полза на масовата ваксинация“, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

 

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

местната администрация и чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните заведения и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21014087ВН-001ВН/27.07.2021 

г.,  Общински съвет – Варна реши:  

1. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет хиляди 

лева) за 2021 г. на ДКЦ І „Св. Клементина“ ЕООД, ЕИК 000090026, като целева 

субсидия за извършване на дейности по общинска програма „Информационно-

консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.  

2. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет хиляди 

лева) за 2021 г. на ДКЦ ІІІ Варна ЕООД, ЕИК 813154554, като целева субсидия за 

извършване на дейности по общинска програма „Информационно-консултативен 

ваксинационен мобилен кабинет“.  

3. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет хиляди 

лева) за 2021 г. на ДКЦ ІV - Варна ЕООД, ЕИК 813116984, като целева субсидия за 
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извършване на дейности по общинска програма „Информационно-консултативен 

ваксинационен мобилен кабинет“.  

4. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 5 000 лв. (пет хиляди 

лева) за 2021 г. на ДКЦ V „Св. Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, като целева 

субсидия за извършване на дейности по общинска програма „Информационно-

консултативен ваксинационен мобилен кабинет“.  

Необходимите средства в размер до 20 000 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“. 

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 гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

Венцислав Сивов не участва в гласуването. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложения от Кмета на община Варна с 

рег. № Д21001067ВН-005ВН/09.08.2021 г. и № Д21001067ВН-006ВН/09.08.2021 г., 

относно вземане на решение за започване на процедура по реда на чл. 25, ал.2 от 

Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 

освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна средства от отчисления, за 

заплащане на услугите по предварителното третиране и оползотворяването на 

битовите отпадъци, образувани на територията на община Варна. 

 

Милена Недялкова запозна членовете на комисията с предложението на 

Кмета на Община Варна за започване на процедура по реда на чл. 25, ал.2 от 

Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 

освобождаване на натрупаните в РИОСВ - Варна средства от отчисления, за 

заплащане на услугите по предварителното третиране и оползотворяването на 

битовите отпадъци, образувани на територията на община Варна. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване двете 

предложения предложението на Кмета на Община Варна комисията взе следното 

решение. 
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Първото предложение: 

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

местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, 

решение № 3.1 от Протокол №38/15.06.2021 г. на общото събрание на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците – Регион Варна и във връзка с това, че 

община Варна самостоятелно третира отпадъците си в инсталацията за механично-

биологично третиране с. Езерово, стриктно спазвайки приоритетния ред (йерархия) 

за управление на отпадъците съгласно чл.6, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № Д21001067ВН-

005ВН/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кмета на общината да 

започне процедура по реда на чл. 25, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6  от Наредба №7  

от 19.12.2013 г.  за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци пред 

РИОСВ – Варна, за освобождаване на събраните средства в размер на 1 800 000 лв. 

(един милион и осемстотин хиляди лв.) по реда на чл.20 от същата наредба, с цел 

разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите 

отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с механично – биологично третиране 

с. Езерово, обезпечаващо функционирането на общинската система за управление 

на отпадъците от територията на община Варна. 

 Настоящата промяна, да се отрази като компенсирана промяна по т. 3 от 

раздел I и съответно по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел II, в Приложение 7 към бюджета на 

община Варна за 2021г. 

 

Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 0, предложението 

се приема. 

 

         Преминаваме към гласуване на второто предложение: 

 

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

местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, и във 

връзка с това, че община Варна самостоятелно третира отпадъците си в 

инсталацията за механично-биологично третиране с. Езерово, стриктно спазвайки 

приоритетния ред (йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл. 6, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците и по предложения от Кмета на община Варна с 

рег. № Д21001067ВН-006ВН/09.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Кмета на общината да започне процедура по реда на чл. 25, във връзка с чл. 24, ал. 

1, т. 6  от Наредба №7  от 19.12.2013 г.  за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци пред РИОСВ – Варна, за освобождаване на събраните средства в 

размер на  850 000 лв. (осемстотин и петдесет хиляди лв.) по реда на чл. 20 от 
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същата наредба, с цел разходването им за предварително третиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци, в т.ч. рециклиране, в инсталацията с 

механично – биологично третиране с. Езерово, обезпечаващо функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците от територията на община Варна. 

 Настоящата промяна, да се отрази като компенсирана промяна по т. 3 от 

раздел I и съответно по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел II, в Приложение 7 към бюджета на 

община Варна за 2021 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 0, предложението 

се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. №  РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г., относно даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства с проектно предложение „Европейско сътрудничество“, по 

програма „Творческа Европа 2021-2027“. 

 

Десислава Георгиева и Ани Николова запознаха и представиха информация на 

членовете на комисията с предложението от Кмета на община Варна, относно 

даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение 

„Европейско сътрудничество“, по програма „Творческа Европа 2021-2027“. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Варна и комисията взе следното решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21011119ВН-001ВН/02.09.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение за 

финансиране по процедура за подбор на проектни предложения „Европейско 

сътрудничество“, категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“, подпрограма 

„Култура“,  по програма „Творческа Европа 2021-2027“. 

2. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение по категория 2 

„Средни проекти за сътрудничество“ на Програма „Творческа Европа 2021-2027“ и 

подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, да бъдат осигурени 

средства от бюджета на Община Варна за мостово финансиране в размера на 

одобрения бюджет за Община Варна като партньор, преди възстановяване на 

средствата от Програмата. 
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3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по категория 2 

„Средни проекти за сътрудничество“ на Програма „Творческа Европа 2021-2027“ и 

подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да 

осигури необходимите средства в бюджета на дирекция „Култура и духовно 

развитие“ за съфинансиране на дейностите по проекта в размер на 30% от 

одобрения бюджет за Община Варна като партньор. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията, поради 

защита на важни обществени интереси, а именно – кратките срокове за представяне 

на проектното предложение. 

 

            Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 7,  

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21014970ВН/20.07.2021 г., относно изменение и допълнение на решение 

№ 434-2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

  

Венцислав СИВОВ 

Какъв е мотива за увеличението на цените на превозните документи? Имаме 

ли статистика от ОП „ТАСРУД“ за закупуването на карти и билети за последното 

шестмесечие? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Поканил съм бившия директор на ОП „ТАСРУД“, но го няма в момента. 

 

 Мартин ЗЛАТЕВ 

 Предлагам процедурно предложение  да отложим разглеждането на точката 

поради липса на представител, който може да ни отговори. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Другата седмица ще се наложи да има още едно заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“, тъй като не знам в момента официално дали има назначен директор на 

предприятието. Ще поканим представител от предприятието, за да ни предоставят 

необходимата информация. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението на Мартин 

Златев за отлагане разглеждането на точката за следващо заседание. 
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             Резултати от гласуването: за – 13; против - 2; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21002434ВН-001ВН/04.06.2021 г., относно одобряване на промени в 

общата численост на структурата на ОП „Комплекс за детско хранене“. 

 

Янко СТАНЕВ 

Аз мисля, че това предложение е несъстоятелно, тъй като аргументите трябва 

да се кажат на заседание на ВрК „Структури и общинска администрация“.  Нямаме 

друг документ освен предложението на Кмета на Община Варна. Къде е доклада, с 

който ОП „Комплекс за детско хранене“ се е аргументирало? 

 

 След проведени дебати председателят на комисията подложи на гласуване за 

отлагане разглеждането на точката. 

 

             Резултати от гласуването: за – 9; против - 2; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21010422ВН/25.05.2021 г., относно определяне на основни месечни 

заплати на кметове на кметства. 

   

 След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Варна и комисията взе следното решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление на Министерски съвет № 

67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21010422ВН/25.05.2021 г., 

Общински съвет – Варна определя основни месечни заплати на кметове на 

кметства към Община Варна, считано от 01.06.2021 г., както следва: 
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Длъжностни наименования 

Основни месечни 

заплати в сила от 

01.06.2021 г. 

Кмет на кметство „Звездица“ 1440 лв. 

Кмет на кметство „Каменар“ 1740 лв. 

Кмет на кметство „Тополи“ 1740 лв. 

Кмет на кметство „Казашко“ 1320 лв. 

Кмет на кметство „Константиново“ 1440 лв. 

 

Необходимите средства за заплати и осигурителни вноски са в рамките на 

гласуваните средства в Бюджета  на Община Варна за 2021 г. 

 

         Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД21008372ВН/20.04.2021 г., относно допълнение на Наредба за условията и 

за реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от 

неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община 

Варна. 

- Предложение от Генадий Атанасов – заместник-председател на Общински 

съвет – Варна с рег. ОС21000244ВН/10.05.2021 г. 

- Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000244ВН-

001ВН/17.06.2021 г. 

 

Председателят запозна членовете на комисията с предложенията по точката, 

като ги изчете. 

 

 Кметът на Община Варна предлага: 

 Експертната комисия е в състав от 7 члена, в това число председател 

(представител на дирекция „Образование и младежки дейности”), 4 външни 

експерти, 1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и спорт” и 1 общински 

съветник от ПК „Наука и образование” към Общински съвет – Варна.  
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Предложението на Генадий Атанасов е следното: 

Експертната комисия е в състав от 7 члена, в това число представител от 

дирекция „Образование и младежки дейности”, 2 общински съветника от ПК 

„Младежки дейности и спорт”, 2 общински съветника от ПК „Наука и образование” 

и 2 общински съветника от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми колеги по отношение на предложението на Кмета на Община 

Варна и предложението на ПК „Младежки дейности и спорт“, чиито мотиви и няма 

как да приема предвид гласуването на комисията. Двете предложения не са 

получили положително становище. По отношение на мотивите на колегата 

донякъде мога да се съглася, че има възнаграждение на експертите, но не виждам 

драма в това  2 500 лв. годишно да се заплаща на 4 експерта. Има резон всички като 

участници да получават възнаграждение за оценителната комисия или съответно 

никой. Направеното предложение от Генадий Атанасов в експертната комисия да 

участват 6 общински съветника да участват в експертната комисия, но няма как в 

този тип комисии да има преобладаващо присъствие на общински съветници. 

Функцията на Общинския съвет е да реши, гласува бюджета, а не конкретно как да 

го разходва и разпределението на средствата се прави от изпълнителната власт. 

Предлагам 4 общински съветника, 2 експерти от дирекция „Образование и 

младежки дейности” и 3 външни експерти. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Аз също считам, че трябва да има баланс на представителите на Общинския 

съвет. Предлагам експертната комисия да е от 3 външни експерти, 1 общински 

съветник от ПК „Младежки дейности и спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука 

и образование” и 1 общински съветник от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински 

съвет – Варна и 1 представител от дирекция „Образование и младежки дейности”. 

 

 Генадий АТАНАСОВ 

 На фона на направените предложения и аз искам да преформулирам 

направеното от мен предложение, но не смятам за необходими да се дават средства 

за външни експерти. Предлагам следния състав: 

 - 3 общински съветника - 1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и 

спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник 

от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна; 

- 4 представители от дирекция „Образование и младежки дейности”. 

Търся ефекта да не се разходват средствата, защото в дирекцията има 

експерти, които добре си вършат работата и са комепетнтни в тази ситуация. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Апелирам в експертната комисия да бъде включен един външен експерт, тъй  

като голяма част от тях са представители на НПО-та. В този ред на мисли 

предлагам: 

- 3 общински съветника - 1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и 

спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник 

от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна; 

- 3 представители от дирекция „Образование и младежки дейности”. 

- 1 външен експерт. 

Сложете го този външен експерт без да получава възнаграждение. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Предвид, че зад предложението на кмета стоят конкретни финансови 

параметри предлагам да вземем решение само за колегите общински съветници, 

които да влязат в тази комисия, а не за експертите.  

 

Коста БАЗИТОВ 

Вие определяте правилата и ние изпълняваме, но дайте възможност с Вашето 

решение да имаме външни експерти, защото присъствието на външен специалист 

дава обществено мнение на взетите решения.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да обобщим направените предложения: 

Първото предложение на Кмета на Община Варна 

- представител на дирекция „Образование и младежки дейности”; 

- 4 външни експерти,  

- 2 общински съветника - 1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и 

спорт” и 1 общински съветник от ПК „Наука и образование” към Общински съвет – 

Варна.  

 

Предложението на Генадий Атанасов е следното: 

- представител от дирекция „Образование и младежки дейности”; 

- 6 общински съветника - 2 общински съветника от ПК „Младежки дейности и 

спорт”, 2 общински съветника от ПК „Наука и образование” и 2 общински 

съветника от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна. 

 

Моето предложение: 

- 3 външни експерти,  

- 3 общински съветника -1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и 

спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник 

от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна; 
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- 1 представител от дирекция „Образование и младежки дейности”. 

 

Предложението на Станислав Иванов: 

- 3 общински съветника - 1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и 

спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник 

от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна; 

- 4 представители от дирекция „Образование и младежки дейности”. 

 

Предложението на Тодор Балабанов: 

- 3 общински съветника - 1 общински съветник от ПК „Младежки дейности и 

спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука и образование” и 1 общински съветник 

от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна; 

- 3 представители от дирекция „Образование и младежки дейности”. 

- 1 външен експерт. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Тодор Балабанов. 

          Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община 

Варна с така направеното изменение от Тодор Балабанов: 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна изменя 

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, 

реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” 

на Община Варна, както следва: 

1.Текстът към чл.15, ал.2 добива следния вид: 

Експертната комисия е в състав от 7 члена, 3 представители от дирекция 

„Образование и младежки дейности“, председател (представител на дирекция 

„Образование и младежки дейности”), 1 външен експерт, 1 общински съветник от 

ПК „Младежки дейности и спорт”, 1 общински съветник от ПК „Наука и 

образование” и 1 общински съветник от ПК „Финанси и бюджет“ към Общински 

съвет – Варна.  

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение  докладна записка от 

Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № 
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ОС21000300ВН/22.06.2021 г., относно отпускане на финансови средства за нуждите 

на  търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.   

 

 След проведени дебати председателя подложи на гласуване предложението и 

комисията взе следното решение. 

 

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

местната администрация, във връзка с писмо от Венцислав Младенов – 

изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № 

ОС21000300ВН/22.06.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 1 500 лв. на търговско дружество 

„Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за хонорар за счетоводител за 

извършване на счетоводно приключване на отчетната 2020 г. и избран и утвърден 

от Общински съвет – Варна независим одитор за заверка на Годишен финансов 

отчет за 2020 г.   

      Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 

          Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение  от Радка Калчева - директор 

на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” с рег. № ОС21000432ВН/07.09.2021 

г., относно даване на съгласие за закупуването на актив „RFID система за 

сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща високочестотни UHF 

етикети“.   

 

След проведени дебати председателя подложи на гласуване предложението и 

комисията взе следното решение. 

 

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

местната администрация и по предложение от Радка Калчева - директор на 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” с рег. № ОС21000432ВН/07.09.2021 г.,, 

Общински съвет - Варна  дава съгласие за закупуването на актив „RFID система за 

сигурност, контрол и проследяване на книги, използваща високочестотни UHF 

етикети“ чрез компенсирана промяна в рамките на първоначално приетия бюджет 

на Община Варна за 2021 г., дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален 

характер“ - дофинансиране и промяна на Приложение 4 „Разчет за финансиране на 
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капиталови разходи по функции и източници на финансиране“,  като бъдат 

добавени следните обекти: 

         - „Входна врата с внедрена RFID система“ в размер на – 20 000 лв. - §52 – 03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”; 

         - „Софтуер за интегриране на вратата с библиотечната информационна 

система“ в размер на – 4 500 лв. - § 53-01 „Придобиване на програмни продукти”. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2021 г., чрез 

компенсирана промяна за сметка на § 10 „Издръжка“ на дейност 751 „Библиотеки с 

национален и регионален характер“ - дофинансиране. 

 

              Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 13:30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_____/П/____________                                              _____/П/____________ 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 


