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                             ПРОТОКОЛ 

 

№ 14 

 

Днес 23.09.2021 г. от 15:30 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и бюджет“. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов, 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 

  Людмила Колева – Маринова,    

  Марица Гърдева 

  Мартин Златев 

  Николай Почеканов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов  

   Цончо Ганев 

  Христо Атанасов  

  Щериана Иванова.   

 

  Отсъстват: Мария Ангелова – Дойчева,   Станислав Иванов и   Янко Станев. 

 

Присъстваха още:  Христо Иванов– заместник-кмет на Община Варна, 

Тихомир Тимов – началник отдел към дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“, Даниела Колева – директор на ОП „Комплекс за детско хранене“, 

Младен Иванов – експерт към 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. № 

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

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

1.1. Писмо от Даниела Колева – директор на ОП „Комплекс за детско хранене“ 

с рег. № РД21002434ВН-002ВН/10.09.2021 г. 



2 

 

1.2. Писмо от ВрК „Структури и общинска администрация“ с рег. № 

РД21002434ВН-004ВН/14.09.2021 г. 

2. 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. 

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

РД21014874ВН-002ВН/09.09.2021 г., относно даване на съгласие за извършване на 

ремонт на ефектно осветление на фасада на катедрален храм „Св. Успение 

Богородично“, гр. Варна. 

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

РД21016393ВН-002ВН/09.09.2021 г., относно даване на съгласие за отпускане на 

целева субсидия на църковно настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий 

Варненски“. 

5. Разни. 

 

 Председателят на комисията предложи в точка разни да бъде включено за 

разглеждане писмо от  Кмета на община Варна с рег. № РД21019427ВН/21.09.2021 

г., във връзка с писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, относно промяна на 

Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната 

инфраструктура – винетна такса. 

 

         Председателят на комисията подложи на гласуване предложението.  

 

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

предложението не се приема. 

 

Председателят подложи на гласуване дневния ред с така направеното 

допълнение в точка разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ 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“. 

- Писмо от Даниела Колева – директор на ОП „Комплекс за детско хранене“ с 

рег. № РД21002434ВН-002ВН/10.09.2021 г. 
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- Писмо от ВрК „Структури и общинска администрация“ с рег. № 

РД21002434ВН-004ВН/14.09.2021 г. 

 

Председателя запозна членовете на комисията с предложението на кмета на 

Община Варна, като го изчете. 

Имаме положително становище от ВрК „Структури и общинска 

администрация“. 

  
Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община Варна 

и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6  във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 52 от Закова за 

общинската собственост и докладна записка с изх. № ОП21000262КДХ/01.02.2021 г. 

и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21002434ВН-

001ВН/04.06.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в общата численост 

на структурата на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, дейност 431 

„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детските градини“, дейност 

„Дофинансиране“:  

1.Трансформира длъжността на  1 щатна бройка „Шофьор на лек автомобил“ в 

1 щатна бройка  „Шофьор на товарен автомобил“. 

2.Увеличава числеността в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени 

групи в детските градини“, дейност „Дофинансиране“ с  2 (две) щатни бройки, както 

следва: 

       - „Готвач“ - 1 щатна бройка 

 - „Кухненски работник“ - 1 щатна бройка 

Общински съвет – Варна приема организационно-управленска структура на 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ при Община Варна, като 

общата численост на заеманите длъжности е 114 щатни бройки, съгласно 

приложение към настоящето решение.  

 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА 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. 
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 Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин председател и уважаеми колеги ще има ли представител от 

администрацията? Това общинско предприятие има ли директор или има ли човек, 

който изпълнява длъжността в момента? 

 

   Бранимир БАЛАЧЕВ 

           Поканил съм Младен Иванов, който е вносител на предложението за промяна 

на цените на превозните документи. Колегата Атанасов е прав, че дружеството няма 

директор. Поканен е и заместник-кмета Пейчо Пейчев. 

 

           Цончо ГАНЕВ 

           След като няма никой от администрацията, предлагам тази точка да отпадне 

от дневния ред или в рамките на заседанието някой да обясни, защити защо иска да 

гласуваме? Ако не се осигури присъствие от страна на администрацията да се отложи 

точката. 

  

           Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Председателят подложи на гласуване предложението на Цончо Ганев 

предложението да бъде разгледано като последна точка от дневния ред, ако има 

представител от администрацията.   

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД21014874ВН-002ВН/09.09.2021 г., относно даване на съгласие за извършване на 

ремонт на ефектно осветление на фасада на катедрален храм „Св. Успение 

Богородично“, гр. Варна. 

  

          Христо Иванов предостави информацията на членовете на комисията за 

извършване на ремонт на ефектно осветление на фасада на катедрален храм „Св. 

Успение Богородично“, гр. Варна. 

 

          Христо АТАНАСОВ 

         Уважаеми господин председател, уважаеми колеги нормално е и има резон, след 

като се направи ремонт, който беше извършен на самия храм и докато скелетата са 

още там да се направи ремонт на осветлението. Друг е въпроса за цената и съвсем 

друг е въпроса за финансирането. Цената няма да коментирам по КСС-тата, но е 
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необходим голям ресурс във време, в което общината поради кризата в приходната 

част не знам от къде ще вземе тези пари, но е посочено от къде идват. В приватизация 

имаше средства в размер на 300 000 лв., които по предложение на колегата Станев 

бяха пренасочени за ремонт на една детска ясла, като в последствие се установи, че 

не е необходим този ремонт и за това тези пари не са усвоени. Тези средства са 9% 

от постъпленията от разпоредителните сделки по „Приватизация“ от предходния 

мандат. Аз съм съгласен и с колегите, които съм говорил съм и ще го подкрепим това, 

ако променим решението, защото решението на Общинския съвет беше целево да се 

направи промяна естествено актуализация, с която тези 300 000 лв. да бъдат 

използвани за това точно пак целево. Ще поискам всички решения с компенсирана 

промяна за 2019 г. и 2020 г. ще изискам от директора на дирекция да ни бъдат 

показани всичките, за да видим разходването на бюджета. Съмнявам се, че тези пари 

са тук, но ще подкрепим аз и колегите ми това ако бъде направено по този начин. 

 

         Стефан СТАНЕВ 

        Аз съм абсолютно съгласен с колегата Атанасов с направеното предложение 

средствата да бъдат пренасочени, като капиталов разход. 

 

          Арх. Петър Йорданов запозна членовете на комисията с предприетите мерки 

през годините за извършване на ремонт на катедрален храм „Св. Успение 

Богородично“, гр. Варна. 

 

          Христо ИВАНОВ 

          Предлагам още утре да проведем среща с представители на храма, за да бъде 

изготвено текст на споразумение между Община Варна и храма, за да си 

регламентираме взаимоотношенията. Те да ни разрешат да извършим ремонта на 

нашето ефектно осветление на тяхната фасада. 

 

           Бранимир БАЛАЧЕВ 

           Трябва да има разрешение да ни дадат възможност ние да поставим ефектното 

осветление. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението на 

Кмета на Община Варна с така направеното допълнение от Христо Атанасов и 

Стефан Станев до предстоящото заседание на Общинския съвет, и комисията взе 

следното решение: 

 

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

местната администрация и чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона за устройството на 

територията и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21014874ВН-

002ВН/09.09.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде извършен 
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ремонт на ефектно осветление на катедрален храм „Свето Успение Богородично“, гр. 

Варна, в размер на 386 275 лв. (триста осемдесет и шест хиляди двеста седемдесет и 

пет лева) с ДДС. 

Средствата да бъдат осигурени от местна дейност 898 „Други дейности по 

икономиката“, §10 „Издръжка“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 

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

предложението се приема. 

  

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД21016393ВН-002ВН/09.09.2021 г., относно даване на съгласие за отпускане на 

целева субсидия на църковно настоятелство на храм „Св. пр.мчк. Прокопий 

Варненски“. 

   

Христо Иванов запозна членовете на комисията с предложението на Кмета 

на Община Варна за извършените до момента и предстоящи ремонтни дейности, 

както и необходимостта от целева субсидия на църковно настоятелство на храм 

„Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Предлагам отлагане на тази точка. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Мартин Златев.   

  Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

  

           Председателят на комисията предложи да бъде изпратено писмо до дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ за представяне на точен анализ 

относно необходимите средства за благоустрояване около храм „Свети пр. мчк. 

Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна, в 

УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул. „Отец 

Паисий“, гр. Варна. 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, разгледаме писмо от  Кмета на община Варна с рег. № 

РД21019427ВН/21.09.2021 г., във връзка с писмо от Агенция „Пътна 
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инфраструктура“, относно промяна на списъка на републиканските пътища, за които 

се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса. 

 

Председателят запозна членовете с писмото от Агенция „Пътна 

инфраструктура“, относно промяна на списъка на републиканските пътища, като 

го изчете. 

 

Христо Иванов запозна членовете на комисията с информацията за 

кореспонденцията с Агенция „Пътна инфраструктура“ касаеща промяна на 

списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на 

пътната инфраструктура – винетна такса. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване писмото на Кмета 

на Община Варна и комисията взе следното решение. 

 

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

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

РД21019427ВН/21.09.2021 г., Общински съвет –  Варна одобрява проект на 

споразумение между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“, във връзка 

с промяна на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за 

ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

  Възлага на Кмета на Община Варна да подпише споразумението, както и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

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.   

  
            Резултати от гласуването: за – 7; против - 1; въздържали се - 5,  

предложението се приема. 

                                  

                                                            ШЕСТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

         Колеги преминаваме към разглеждането на точката касаеща цените на превозни 

документи, която в началото я отложихме поради липса на  представител от 

администрацията. 
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Младен Иванов запозна членовете на комисията с изменението и 

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

Цени на превозните документи.  

 

         Венцислав СИВОВ 

         Предлагам следните изменения и допълнения в няколко текста, а именно: 

I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА 

БИЛЕТИ (МПБ): 

1.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ на спирка: 

60 минути          – 1,00 лв.; 

90 минути          – 1,50 лв.; 

Целодневен         – 4,00 лв.; 

 

2.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ в превозно средство: 

60 минути          – 1,50 лв.; 

90 минути          – 2,00 лв.; 

Целодневен         – 4,00 лв.; 

 

II. БИЛЕТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ШОФЬОР НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО: 

1.  Извънреден билет за пътуване от бордово устройство при шофьор 

(системен бон): 

60 минути          – 1,50 лв.; 

 

2. Билет на хартиен носител, издаден по реда на „Наредба за условията и 

реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа“: 

Еднократен билет, без право на прекачване    – 1,00 лв.; 

 

III. БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК: 

60 минути          –  30,00 лв.; 

 

IV.ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТ ИЛИ 

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Електронен билет за пътуване: 

60 минути          – 1,00 лв.; 

90 минути          – 1,50 лв.; 

Целодневен         – 4,00 лв.; 

 

2. Електронна абонаментна карта; 

1 линия/ 30 календарни дни       – 30,00 лв.;  

Всички линии/ 30 календарни дни      – 40,00 лв.; 
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IV. ЕЛЕКТРОННА ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА ЗА ПЪТУВАНЕ 

1. Електронна предплатена карта за пътуване, заредена от МПБ на спирка 

или в превозно средство:  
11 часа времепътуване        – 10,00 лв.; 

Картата може да се презарежда многократно. 

 

2. Електронна предплатена карта за пътуване, заредена от Пункт за 

продажба и зареждане на карти:  
11 часа времепътуване        – 10,00 лв.; 

23 часа времепътуване        – 20,00 лв.; 

60 часа времепътуване        – 50,00 лв.; 

Картата може да се презарежда многократно. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Предлагам писмено да входирате Вашите предложения за промени г-н Сивов, 

за да може да го обсъдим с групите си. Ще гласувам въздържал се и по двете 

предложения, за да може да го обсъдим на сесия. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Имате ли финансова обосновка на това което Вие предлагате, защото реално в 

определени пунктове е увеличение, а при други пунктове е намаление. Това ще 

доведе до повече приходи и намаляване на разходи. Имате ли такава финансова 

обосновка? Бихте ли могли до сесия да ни предоставите евентуална разбивка какво 

представлява закупуването на билетите респективно от автоматите и от автобусите, 

ако не поотделно може и заедно. 

 

Младен ИВАНОВ 

Финансова обосновка имаме и тя е в два сценария, което зависи от това колко 

граждани ще започнат да ползват карти. Мога да Ви предоставя финансова 

обосновка, където приходите на процента от хората, които ще пътуват редовно с 

градския транспорт въпреки че намаляваме голяма част на цените на картите 

въвеждаме нов тип услуга но приходите ще останат същите.   

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

          Предлагам г-н Сивов да изготви предложение с направените промени в писмен 

вид, за да го входира, за да мога да докладвам на сесия и Вашето предложение, така 

както Вие сте го направили. 

 

           След проведени дебати председателя подложи на гласуване предложението на 

кмета на Община Варна и да вземем следното решение:   
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и условията за пътуване в 

обществения транспорт на Община Варна (Приета с Решение № 433-2(10)/16.12.2020 

г. на Общински съвет – Варна, в сила от 2.01.2021 г.) и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД21014970ВН/20.07.2021 г., Общински съвет – Варна изменя 

и допълва свое решение №434-2 (10)/ 16.12.2020 г. - Цени на превозните документи, 

както следва: 

 

I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА 

БИЛЕТИ (МПБ): 

 

1.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ на спирка: 

60 минути          – 1,50 лв.; 

90 минути          – 2,50 лв.; 

Целодневен         – 4,00 лв.; 

 

2.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ в превозно средство: 

60 минути          – 2,00 лв.; 

90 минути          – 3,00 лв.; 

Целодневен         – 5,00 лв.; 

 

II. БИЛЕТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ШОФЬОР НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО: 

 

1.  Извънреден билет за пътуване от бордово устройство при шофьор 

(системен бон): 

60 минути          – 2,00 лв.; 

2. Билет на хартиен носител, издаден по реда на „Наредба за условията и 

реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа“: 

Еднократен билет, без право на прекачване     – 2,00 лв.; 

 

III. БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК: 

60 минути          –  30,00 лв.; 

 

IV.ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТ ИЛИ 

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Електронен билет за пътуване: 

60 минути          – 1,20 лв.; 

90 минути          – 1,60 лв.; 

Целодневен         – 4,00 лв.; 

2. Електронна абонаментна карта; 
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1 линия/ 30 календарни дни       – 30,00 лв.;  

Всички линии/ 30 календарни дни      – 40,00 лв.; 

 

V. ЕЛЕКТРОННА ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА ЗА ПЪТУВАНЕ 

 

1. Електронна предплатена карта за пътуване, заредена от МПБ на спирка или 

в превозно средство:  
10 часа времепътуване        – 10,00 лв.; 

Картата може да се презарежда многократно. 

2. Електронна предплатена карта за пътуване, заредена от Пункт за продажба и 

зареждане на карти:  
10 часа времепътуване        – 10,00 лв.; 

21 часа времепътуване        – 20,00 лв.; 

53 часа времепътуване        – 50,00 лв.; 

Картата може да се презарежда многократно. 

 

VI. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ – НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ И  

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА 

ВАРНА: 

 

1.  Абонаментни карти (неперсонализирани): 

1 линия/         30 календарни дни                                               – 35,00 лв.;  

всички линии/ 30 календарни дни      – 50,00 лв.; 

1 линия/         90 календарни дни      – 90,00 лв.; 

всички линии/ 90 календарни дни       – 135,00 лв.; 

1 линия/     180 календарни дни     – 180,00 лв.; 

всички линии/ 180 календарни дни      – 270,00 лв.; 

всички линии/ 365 календарни дни      – 520,00 лв.; 

 

2.  Абонаментни карти (персонализирана): 

1 линия/     30 календарни дни     – 30,00 лв.;  

всички линии/ 30 календарни дни      – 40,00 лв.;  

1 линия/         90 календарни дни      – 80,00 лв.; 

всички линии/ 90 календарни дни      – 110,00 лв.; 

1 линия/     180 календарни дни     – 150,00 лв.; 

всички линии/ 180 календарни дни      – 200,00 лв.; 

всички линии/ 365 календарни дни      – 365,00 лв. 

 

 

VII.АБОНАМЕНТНИ КАРТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА 
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ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПО 

ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ВАРНА: 

 

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ, от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на община Варна: 

1 линия/ 30 календарни дни  – 2,00 лв 

всички линии/ 30 календарни дни   – 8,00 лв.  

2. Учащи се в учебни заведения, находящи се на територията на община 

Варна; 

всички линии/ 30 календарни дни – 15,00 лв. 

3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 70 % 

- заплащат 50 % от стойността на персонализираната абонаментна карта за всички 

линии/ 30 календарни дни: 

всички линии/ 30 календарни дни – 20,00 лв. 

4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % до 90 % 

- заплащат 30 % от стойността на персонализираната абонаментна карта за всички 

линии/ 30 календарни дни:  

всички линии/ 30 календарни дни – 12,00 лв. 

5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % до 100 

% с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на персонализираната 

абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни: 

всички линии/ 30 календарни дни – 6,00 лв. 

6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската експертиза 

е установила вид и степен на увреждане с право на придружител заплащат 30 % от 

стойността на персонализираната абонаментна карта за всички линии/ 30 

календарни дни: 

всички линии/ 30 календарни дни – 12,00 лв. 

7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат право 

на да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни, 

която включва и правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с 

увреждане. 

всички линии/ 30 календарни дни – безплатна. 

 

VIII. ДУБЛИКАТ НА КАРТИ: 

 

1. Изгубена/ повредена  от пътника персонализирана картата 
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Дубликат          – 5,00 лв.  

2. Дефектна карта – подновява се без допълнително заплащане; 

 

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

съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, с оглед 

необходимостта от незабавно регламентиране на обществените отношения, 

свързани с определяне и администриране на цените на превозните документи, 

осигуряване на непрекъсваемост на процеса по изпълнение на транспортно 

обслужване на територията на община Варна и обезпечаване на високия обществен 

интерес.  

            Резултати от гласуването: за – 8; против - 1; въздържали се - 4,  

предложението се приема. 

 

            Мартин ЗЛАТЕВ 

            Имам питане, което отправих предния път за заплатите на кмета, районните 

кметове, кметовете на кметства и на заместник-кметовете на общината. Поради това, 

че има фрапиращи разлики за заплатите, които получават. Моля до сесия от 

финансовия отдел на Община Варна да ни дадат начина на формиране на брутната 

работна заплата на кмета, районните кметове и на заместник-кметовете на община 

Варна. 

 

          След проведени дебати председателя на комисията предложи да бъде 

изпратено писмо, с което да бъде изисквано от общинската администрация да 

предостави информация за начина на формиране на брутната работна заплата на 

кмета, районните кметове и на заместник-кметовете на община Варна до 

предстоящото заседание на Общински съвет – Варна, което ще се проведе на 

29.09.2021 г.   

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от председателят 

на комисията. 

 

Край на заседанието: 17:40 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_______/П/__________                                              ______/П/___________ 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 

 


