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                             ПРОТОКОЛ 

 

№ 17 

 

Днес 24.03.2022 г. от 10:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“ в Пленарна зала. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Тодор Балабанов – Председателстващ комисията 

Ахмед Ахмед  

Венцислав Сивов   

  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 

  Людмила Колева – Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Николай Костадинов 

  Николай Почеканов 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Христо Атанасов 

  Юлиян Губатов 

Янко Станев. 

 

  Отсъстват:  Стоян Попов  и Щериана Иванова.  

 

Присъстваха още: Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и 

бюджет“, Елена Кенарова – началник отдел към дирекция „Образование и 

младежки дейности“, Георги Кръстев – ръководител на проект „Изграждане на 

социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град 

Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Тихомир Тимов 

– началник отдел към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, 

Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“, Марин Сотиров 

– заместник-председател на „Сдружението на заведенията в България, Христо 

Фурчев – член на църковното настоятелство при храм „Св. пр.мчк. Прокопий 

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

Варна. 
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Председателстващият на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието 

да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21020721ВН/08.10.2021 г., относно изменения и допълнения на Наредбата за 

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

следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на 

община Варна, във връзка със измененията на Закона за публичните финанси. 

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

РД21022766ВН/02.11.2021 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2021/2022 г. 

2.1. Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД21022766ВН-

001ВН/20.12.2021 г. 

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

РД20006482ВН-025ВН/15.10.2021 г. и № РД20006482ВН-037ВН/11.03.2022 г., 

относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране като 

съфинансиране за дейностите по изграждане на пилотна конструкция на 10 броя 

еднофамилни, едноетажни жилищни сгради за социални нужди за хора в 

неравностойно положение в УПИ VI-593 „за социални дейности и ТП“, в кв. 12а 

по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“ по проект „Изграждане на 

социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град 

Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

3.1. Писма от Христо Иванов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД20006482ВН-030ВН/02.12.2021 г.  

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

РД20006482ВН-026ВН/15.10.2021 г., относно даване на съгласие за осигуряване 

на допълнително финансиране като съфинансиране за дейностите по проект 

„Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на 

територията на град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. 

4.1. Писмо от Христо Иванов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД20006482ВН-031ВН/02.12.2021 г. 

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

РД21017946ВН-002ВН/25.01.2022 г., относно даване на съгласие за 

присъединяване към общинската електрическа система на външно ефектно 

осветление на фасада на катедрален храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 
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6. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21016393ВН-006ВН/25.01.2022 г., относно даване на съгласие за отпускане на 

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

Варненски“. 

6.1. Писмо от ПК “Благоустройство и комунални дейности“ с рег. № 

РД21016393ВН-007ВН/18.03.2022 г. 

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

РД21004874ВН-004ВН/11.03.2022 г., относно даване на съгласие за извършване 

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

Богородично“, гр. Варна. 

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

РД22005599ВН/16.03.2022 г., относно вземане на решение от месечните 

обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 ат Закона за 

управление на отпдъците за 2020 г., 2021 г., 2022 г., и за изпълнение на 

ангажиментите на Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 

г. сключено с Община Варна.  

8.1. Писмо от ПК “Благоустройство и комунални дейности“ с рег. № 

РД22005599ВН-001ВН/18.03.2022 г. 

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

РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., относно организиране на процедура за избор 

на доставчик на социални услуги от общ икономически интерес за реализиране на 

проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център  за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 

територията на Община Варна“.  

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

РД21021623ВН-007ВН/11.03.2022 г., относно одобряване на програма 

„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ за 2022 

г. 

10.1. Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД21021623ВН-

008ВН/23.03.2022 г. 

11. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД21024753ВН/29.11.2021 г., относно изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет-Варна за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на усрлуги на територията на Община Варна. 

12. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД22005690ВН/16.03.2022 г., относно продължаване през 2022 г. на действието на 

Споразумение между Агенция пътна инфраструктура и Община Варна за 

съвместно поддържане на участъци от републиканските пътища на територията 

на Община Варна, освободени от заплащане на винетна такса съгласно решение 

на Министерски съвет № 127/28.02.2020 г. 
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12.1. Писмо от Кмета на Община Варна с рег. № ЗК19002249ВН-

040ВН/21.03.2022 г. 

13. Разглеждане на предложение от Стоян Йорданов Стоянов, Председател 

на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“ Варна с рег. № 

ОС21000518ВН/11.11.2021 г., относно упълномощаване на Кмета на Община 

Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на стратегия за водено 

от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска група варна, 

район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 

2014-2020 г. 

14. Разглеждане на отворено писмо от Емил Коларов – председател на 

„Сдруженията на заведенията в България“ с рег. № ОС21000517ВН/11.11.2021 г., 

относно подпомагане на ресторантьорския бранш. 

15.Разглеждане на отворено писмо от Красимир Андреев – председател на 

„Асоциацията на наемодателите в България“ с рег. № РД22004593ВН/02.03.2022 

г., относно възможност автомобилите с украинска регистрация да паркират 

безплатно в „Синя зона“. 

16. Разглеждане на писмо от дирекция „Образование и младежки дейности“ 

с рег. № ОС22000083ВН-006ВН/16.03.2022 г., относно осигуряване на средства за 

закупуване на знамена за училищата находящи се на територията на Община 

Варна. 

17. Разни. 

  17.1. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22005967ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за създаване на 

социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“ в община Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана 

дейност, считано от 01.04.2022 г. 

17.2. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22005965ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за разкриване на 

Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан 

Златоуст“, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

 

 

          Моля за Вашите съображения и предложения към дневния ред. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

  Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, искам да попитам каква е 

причината в точка първа от дневния ред да е променена и е премахната частта за 

разглеждане на отчета на бюджета на Община Варна за 2020 г.  
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            Тодор БАЛАБАНОВ 

            Допусната е техническа грешка отчета на бюджета на Община Варна за 2020 

г. вече е разгледан на заседание на ПК „Финанси и бюджет“ и има положително 

становище, беше внесен на заседание, но не беше приет и затова ще бъде внесен за 

разглеждане на следващо заседание на Общинския съвет. 

 

              Христо АТАНАСОВ 

    Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, моето предложение е т. 15 

Разглеждане на отворено писмо от Красимир Андреев – председател на 

„Асоциацията на наемодателите в България“ с рег. № РД22004593ВН/02.03.2022 г., 

относно възможност автомобилите с украинска регистрация да паркират безплатно 

за 60 дни в „Синя зона“ да отпадне от дневния ред. 

 

            Тодор БАЛАБАНОВ 

             Какви са Вашите мотиви. 

 

    Христо АТАНАСОВ 

             Обсъждахме тази тема на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ и с 

колегите, че няма как в момента да сепарираме хората по отношение на плащането 

на синя зона и ако някой прави такова предложение то трябва да е за всички 

варненци за 60 дена. В противен случай за мен това нещо е недопустимо. Много 

голяма част от тези автомобили нямат зелена карта и ако се случи ПТП, в което 

човека няма каско има само застраховка гражданска отговорност то ще остане за 

негова сметка. Въпреки опитите на някои застрахователи да им предложат да си 

купят зелена карта има отказ от това но не за всички, така че много са причините и 

това са част от тях. Благодаря. 

 

            Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря колега. Това са мотивите по същество и ги споделям в голяма 

степен, но това е друга тема. Включил съм това писмо, тъй като сме длъжен да го 

включа за разглеждане, за сведение и обсъждане. Виждате, че няма приложен 

проект за решение към него. Аз Ви предлагам само да го обсъдим и каквото реши 

самата комисия. 

 

           Председателстващият комисията подложи на гласуване предложението на г-

н Атанасов за отпадане на т. 15 от дневния ред. 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 2; въздържали се - 6, 

предложението не се приема. 

 

             Председателстващият комисията подложи на гласуване така предложения 

дневен ред в цялост. 
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Резултати от гласуването: за – 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

  

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД21020721ВН/08.10.2021 г., относно изменения и допълнения на 

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

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

бюджета на община Варна, във връзка със измененията на Закона за публичните 

финанси. 

 Касае се за промени, които се налагат, във връзка с измененията на 

законодателството, които са отразени в подзаконовия нормативен акт. 

Имате думата за мнения и съображения. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Безспорно е нужна такава синхронизация. Защо чак сега я правим? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Миналата година със закона за бюджета, знаете че ни дадоха срок първата 

година заради пандемията с удължаване на срока. Очаквахме законодателни 

промени, във връзка с инициативи със сдружението на общините по много от 

пунктовете на Закона за публичните финанси през 2020 г. Водехме различна 

кореспонденция, две години имахме конкретни промени на законодателни  

членове, които не са промяна в този закон за постоянно, а за уреждащи промени в 

условията на криза. През месец октомври на 2021 г. внесохме предложението, за да 

можем да направим тази синхронизация в наредбата. Всичко е по Закона за 

публичните финанси, Закона за общинския дълг, както и допълнения към реда за 

публичните обсъждания с опция при извънредни ситуации епидемиологични, 

които са свързани със закон да имаме възможност за онлайн извършване на 

процедури.  

  

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, изменението на Закона за публичните финанси, 

обнародван в държавен вестник, бр.91/14.11.2017 г. и на Закона за общинския 
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дълг, изменен чрез Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 

г., ДВ бр.98/09.12.2016 г. ДВ бр. 99/12.12.2017 г.; Закона за концесиите, ДВ 

бр.96/01.12.2017 г. и Закона за здравето, ДВ бр.44/14.05.2020 г. и по предложение 

от Кмета на община Варна с рег. № РД21020721ВН/08.10.2021 г., Общински съвет 

– Варна допълва и изменя Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна, приета от 

Общински съвет - Варна с решение № 474-2/29.09.2016 г. от протокол № 

13/29.09.2016 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД21022766ВН/02.11.2021 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2021/2022 г. 

Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД21022766ВН-

001ВН/20.12.2021 г. 

 

 Имаме положително становище от ПК „Наука и образование“. 

  

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 68 и чл. 69 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на Министерството на образованието и науката и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД21022766ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – 

Варна:   

       1. Дава съгласие за формиране в Основно училище „Панайот Волов“, гр. Варна 

за учебната 2021/2022 г. на една  паралелка под норматива за  минимален брой 

ученици, както следва:  

           - една паралелка - I „В“ клас – 15 ученици. 

        Паралелката е сформирана съгласно чл. 63, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование. 
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Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1 т. 2, ал. 2, и ал. 8, като не са 

необходими допълнителни средства за финансиране на паралелката. 

 

           2. Дава съгласие за формиране и дофинансиране  в Основно училище „Св. 

Климент Охридски”, с. Константиново за учебната 2021/2022 г. на четири  паралелки 

под норматива за минимален брой ученици, от които 1 самостоятелна и 3 слети 

паралелки, както следва: 

- слята паралелка І - ІІІ клас – 9 ученици; 

І клас - 7 ученици, ІІІ клас - 2 ученици/ 

- слята паралелка ІI - IV клас – 6 ученици; 

/ІI клас - 1 ученик, IV клас - 5 ученици/ 

- слята паралелка V – VІІ клас - 11 ученици; 

/V клас - 7ученици, VІІ клас - 4 ученици/ 

- маломерна паралелка VI клас – 8 ученици 

Изключението се допуска на основание  чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2, ал. 5 и ал. 8 и 

чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 

училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване 

на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за 

съответната дейност, в размер на 64 964 лв., в това число  21 655 лв. до 31.12.2021г. и 

43 309 лв. за 2022 г. 

  

3. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в ОУ „Капитан Петко войвода” 

- кв. Галата за учебната 2021/2022 г. на четири паралелки под норматива за минимален 

брой ученици, както следва: 

 - една паралелка ІV клас – 9 ученици; 

- една паралелка І клас – 12 ученици 

- една паралелка V клас – 11 ученици; 

- една паралелка VІІ клас – 15 ученици. 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5  и ал. 8 и 

чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 

училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване 

на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за 

съответната дейност, в размер на 89 166 лв., в това число 44 583 лв. до 31.12.2021 г. и 

44 583 лв. за 2022 г. 

 

         4. Дава съгласие за дофинансиране на шест самостоятелни професионални 

паралелки под норматива за минимален брой ученици в Професионална гимназия по 

горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Варна за учебната 

2021/2022г., както следва: 

- IX “Г“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Реставрация на 

старинни мебели и дограма“ – 16 ученици; 
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- X “Г“ клас, в дуална форма на обучение, специалност „Парково строителство 

и озеленяване“ – 9 ученици, 2 от учениците се обучават в ЦСОП; 

- X “Д“ клас, дуална форма на обучение, специалност „Производство на 

тапицирани мебели“ – 14 ученици;  

- XI “А“ клас, дуална форма на обучение, специалност „Мебелно 

производство“- 15 ученици;  

- XI “Б“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Интериорен дизайн“ – 

16 ученици; 

XI “Г“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Парково строителство и 

озеленяване“ – 12 ученици, 3 от тях със СОП. 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 5, ал. 2, ал. 5, ал. 8 

от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, 

в размер на  46382 лв., в това число  15 461 лв. до 31.12.2021 г. и 30 921 лв. за 2022 г. 

 

5. Дава съгласие за дофинансиране на една паралелка в Основно училище 

„Добри Войников“, с. Каменар за учебната 2021/2022 г. под норматива за  минимален 

брой ученици в тях, както следва:  

           - една паралелка - VI клас – 14 ученици 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 ал. 8 от  

Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, 

в размер на 5 095 лв., в това число 1 698 лв. до 31.12.2021г. и 3 397 лв. за 2022 г. 

 

           6. Дава съгласие за формиране  и дофинансиране на две самостоятелни 

паралелки в Основно училище „Иван Вазов“, гр. Варна за учебната 2021/2022 г. под 

норматива за  минимален брой ученици в тях, както следва:  

           - една паралелка III „Б“ клас – 13 ученици  

 - една паралелка IV „Б“ клас – 14 ученици  

Паралелките са сформирани съгласно чл. 63, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование. 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1 т. 2, ал. 2 ал. 5 и ал. 8 от 

посочената наредба, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната 

дейност, в размер на 6 369 лв., в това число  2 123 лв. до 31.12.2021 г. и 4 246 лв. за 

2022 г. 
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7. Дава съгласие за формиране и дофинансиране на две профилирани  паралелки 

в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Варна за учебната 2021/2022 г. под 

норматива за  минимален брой ученици в тях, както следва:  

- една паралелка IХ „Б“ клас – 13 ученици, профил „Предприемачески“;  

- една паралелка ХII „Б“ клас – 10 ученици, профил „Предприемачески“.  

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и ал. 8 от 

Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, 

в размер на  16 560 лв., в това число  5 520 лв. до 31.12.2021 г. и 11 040 лв. за 2022 г. 

 

          8. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в Основно училище „Отец 

Паисий” - Варна за учебната 2021/2022 г. на три паралелки под норматива за 

минимален брой ученици както следва: 

 - една паралелка І клас – 14 ученици; 

- една паралелка V клас – 16 ученици; 

- една паралелка VІІ клас – 11 ученици. 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и ал. 8 от 

Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, 

в размер на 14 012 лв., в това число 4 671лв. до 31.12.2021 г. и 9 341 лв. за 2022 г. 

 

         9. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в Първо основно училище 

„Свети княз Борис І” за учебната 2021/2022 г. на една паралелка под норматива за 

минимален брой ученици както следва: 

 - една паралелка VІ клас – 15 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1 т. 2, ал. 2 ал. 5 и ал. 8 от 

посочената наредба, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната 

дейност, в размер на 3 822 лв., в това число  1247 лв. до 31.12.2021 г. и 2 548 лв. за 

2022 г. 

Общата сума, необходима за дофинансиране на маломерните и слети паралелки 

за учебната 2021-2022 г. , е в размер на 246 370 лв., в т.ч. 96 985 лв. за 2021 г. и 149 385 

лв. за 2022 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

Средствата за 2021 г. в размер на 96 985 лв. с ДДС да бъдат осигурени от 

бюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Образование“, чрез компенсирана 

промяна, както следва:  

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в местна 

дейност 369 „Други дейности за младежта“, § 10-00 „Издръжка“ в размер на 39 000 

лв.  
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Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в местна 

дейност 389 „Други дейности по образование“, § 45-00 „Субсидии за организации с 

нестопанска цел“ в размер на 50 000 лв. 

Намаление на средствата в дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания 

за персонала“ в размер на 7 985 лв.  

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2021 г. в 

дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“, § 10-00 „Издръжка“ в размер на 96 985 лв.  

Промените да се отразят в  Приложение № 2 към бюджета  на община Варна за 

2021 г. 

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 – 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД20006482ВН-025ВН/15.10.2021 г. и № РД20006482ВН-037ВН/11.03.2022 г., 

относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително финансиране като 

съфинансиране за дейностите по изграждане на пилотна конструкция на 10 броя 

еднофамилни, едноетажни жилищни сгради за социални нужди за хора в 

неравностойно положение в УПИ VI-593 „за социални дейности и ТП“, в кв. 12а по 

плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“ по проект „Изграждане на социални 

жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

- Писма от Христо Иванов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД20006482ВН-030ВН/02.12.2021 г.  

 

Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, първо ще задам въпроса защо 

толкова се забави този проект? Каква е причината за спирането и стартирането на 

проекта? Какво налага самото финансиране?  
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         Георги КРЪСТЕВ 

         Имаме сключен договор за инженеринг, проектиране и СМР на социалните 

жилища. Като изходни данни са използвани геоложки характеристики на района в 

съседни имоти при изготвяне на проектното предложение. Проучването на 

конкретния имот геоложкия сондаж на 15 м. дълбочина, което преди е било дере 

затрупано със строителни отпадъци при изграждането на квартала. Това променя 

обстоятелствата по сондиране на сгради, което се налага допълнително укрепване 

на въпросните насипи от строителни отпадъци и поради тази причина проекта беше 

спрян за уточняване на последващи действия. Изготвени са пазарни проучвания, 

като вариантите са с пилотна конструкция, в която да стъпят 10-те сгради. Това не 

са част от дейностите, за които  е осигурено финансиране от европейските средства 

на проекта.  

 

 Юлиян ГУБАТОВ 

 Какъв ефект се цели от строителството на 10 еднофамилни къщи? Защо след 

като е установено, че геоложката основа не е стабилна в резултат на ерозионни 

процеси. Защо се избира този терен за изграждането на къщичките? Фирма „Строй 

инженеринг“ ясно казва, че са необходими допълнителни и укрепителни действия, 

които ще оскъпят строителството. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само по отношение по частта на терена, тъй като когато сме давали съгласие 

за кандидатстване сме обсъдили мотивите по отношение на това колко хора имат 

нужда и колко сгради са необходими. 

 

         Георги КРЪСТЕВ 

При избора на имот са използвани геоложки доклади от съседни имоти, 

където са изградени центровете за настаняване от семеен тип, където има 

разстояние от сондажите от 30 м. до 50 м. в същия квартал съседно УПИ. При 

кандидатстване по време на пред проектните проучвания сондажите излизат на 1,50 

м. Предвид, че имота е подобен мислехме, че ще бъде със същите характеристики 

при геоложкото проучване. Необходим е финансов ресурс, за да бъде укрепен този 

имот, за да бъдат устойчиви във времето и да гарантират безопасността на техните 

ползватели.  

 

 Христо АТАНАСОВ 

         Община Варна би трябвало да има регистър, където да се поддържа всички 

терени, които са използвани и са били дерета за запълване. Тъй като сме 

кандидатствали и разликата във финансирането ще бъде за сметка на самия проект 

като недопустими разходи. 
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          Тодор БАЛАБАНОВ 

          Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Варна. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Отправено ли е искане до Министерството на икономиката за държавно 

дофинансиране на тези дейности по проекта? 

 

           Георги КРЪСТЕВ 

 Не е искано финансиране от страна на министерството, поради това, че вече 

сме кандидатствали и средствата по изпълнението на проекта ще бъдат тези и всяко 

дофинансиране ще бъде от бюджета на Община Варна.  

 

          Тодор БАЛАБАНОВ 

Каква е общата стойност на проекта? 

 

           Георги КРЪСТЕВ 

Общата стойност на проекта е с 2 млн. лв. с ДДС. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Колко квадратни метра е една къщичка? 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

Квадратурата на къщичките е от 70 кв.м. до 120 кв.м. жилищата на един етаж. 

870 кв. е цялото РЗП на имота. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Кога са направени тези изчисления? 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

Първото проучване е от месец октомври и пазарното проучване е направено 

в края на месец септември и началото на месец октомври, където възлизат на 

292 000 лв. Предвид нарастващите цени през месец март е направено ново 

проучване и офертите са актуализирани и необходимите средства са в размер на 

441 000 лв. с ДДС по всичките дейности, касаещи пилотната конструкция.  

 

Янко СТАНЕВ 

Предлагам процедурно да прекратим дебатите. 

 

          Тодор БАЛАБАНОВ 

  Режим на гласуване за процедурното предложение на д-р Станев за 

прекратяване на дебатите. 
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          Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението се приема. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

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

РД20006482ВН-037ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

осигуряване на допълнително финансиране като съфинансиране на средства в 

размер на 441 740,88 лв. (четиристотин четиридесет и една хиляди седемстотин 

четиридесет лева и осемдесет и осем ст.) с ДДС за дейностите по изграждане на 

пилотна конструкция за 10 (десет) броя еднофамилни, едноетажни жилищни сгради 

за социални нужди за хора в неравностойно положение в УПИ VI – 593 “за 

социални дейности и ТП“ (ПИ 10135.4504.786 по КК), кв. 12а по плана на I м. р. на 

жк „Владислав Варненчик” на територията на гр. Варна по проект 

№BG16RFOP001-1.002-0008 "Изграждане на социални жилища за хора в 

неравностойно положение на територията на гр. Варна", финансиран по процедура 

BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

        Резултати от гласуването: за – 7; против - 2; въздържали се - 8, 

предложението не се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД20006482ВН-026ВН/15.10.2021 г., относно даване на съгласие за осигуряване 

на допълнително финансиране като съфинансиране за дейностите по проект 

„Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на 

територията на град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. 

4.1. Писмо от Христо Иванов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД20006482ВН-031ВН/02.12.2021 г. 
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По предходната точка не давайки съгласие искам становище какво се случва с 

целия проект и какви санкции ще претърпи общината въз основа на нашето 

решение, което ще го обява публично. 

 

        Мария АНГЕЛОВА 

        Какво налага увеличението на размера на заплатите? 

 

         Георги КРЪСТЕВ 

         Една част от заплащането е за екипа по управление на проекта е осигурено с 

европейски средства, а другата част е със съфинансиране от общината. Средствата 

за съфинансирането са изготвени към 2018 г. предвид увеличението на 

минималната работна заплата и месеците, в които продължава проекта се налага 

тази корекция. Заплащането на екипа се определя на база часова ставка към 

основната работна заплата. 

 

 Христо АТАНАСОВ 

 Колко човека са екипа, който обхваща това заплащане? Колко е общата сума 

плюс тази сума, която е в момента допълнителната и става заедно с тази, която е 

включена в проекта т.е. да ни кажете общото число. 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

          4 човека са в екипа за управление на проекта – ръководител, счетоводител, 

технически сътрудник и експерт по строителството. Общ разход за 30 месеца е 

115 000 лв. 

  

 Мартин ЗЛАТЕВ 

  От 2018 г. е проекта. За колко време трябваше да приключи? 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

 30 месеца от сключване на административния договор на 02.11.2020 г. 

Поради обстоятелствата с пилотната конструкция проекта е спрян.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Проекта е спрян по вина на пред проектните проучвания и грешката е 

допусната преди изобщо да се кандидатства по проекта. Тезата Ви е че докато 

проекта е бил спрян правени са допълнителни и други проучвания, правени са и 

нови КСС-та. Екипа на проекта не е стоял без работа през това време. 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

 Спрян е административния договор. Дейностите по проектиране, строителен 

надзор и всякакви други дейности се изпълняват. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

По време на спиране на проекта екипа извършвал ли е дейност? 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

Да екипа е извършвал дейност, не са извършвани дейности по сключените 

договори за инженеринг, строителен надзор и т.н. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Екипът е работил, въпреки че административния договор е бил спрян. 

 

          Георги КРЪСТЕВ 

За 2 млн. лв., за които коментирахме включва абсолютно всички дейности по 

изграждане, обзавеждане, оборудване, проектиране, строителен надзор и авторски 

надзор и СМР.    

  

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

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

РД20006482ВН-026ВН/15.10.2021 г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 

осигуряване на допълнително финансиране като съфинансиране на средства в 

размер на 26 786 лв. за дейностите по управление на проект №BG16RFOP001-

1.002-0008 „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение 

на територията на гр. Варна,  финансиран по процедура BG16RFOP001-1.002 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

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

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, 

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

растеж“ 2014-2020 г. 

 

        Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД21017946ВН-002ВН/25.01.2022 г., относно даване на съгласие за 

присъединяване към общинската електрическа система на външно ефектно 

осветление на фасада на катедрален храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“. 
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Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

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

РД21017946ВН-002ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

         1. Дава съгласие да бъде присъединено към общинската електрическа 

система на външно ефектно/фасадно осветление на храм „Св. пр.мчк. Прокопий 

Варненски“, гр. Варна. 

2. Дава съгласие разходите за консумирана електрическа енергия от 

ефектното осветление на храма да бъдат заплащани изцяло от Община Варна през 

целия период на функционирането му. 

         3. Одобрява текст на споразумение между Община Варна и „ЦЪРКВА ПРИ 

ХРАМ „СВ. ПР.МЧК. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ“, относно обезпечаване и 

присъединяване към общинската електрическа система на външно 

ефектно/фасадно осветление на храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“, гр. 

Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

         4. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да подпише 

споразумение за обезпечаване и присъединяване към общинската електрическа 

система на външно ефектно/фасадно осветление на храм „Св. пр.мчк. Прокопий 

Варненски“, гр. Варна. 

 

        Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД21016393ВН-006ВН/25.01.2022 г., относно даване на съгласие за отпускане на 

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

Варненски“. 

6.1. Писмо от ПК “Благоустройство и комунални дейности“ с рег. № 

РД21016393ВН-007ВН/18.03.2022 г. 

 

           Като тук колеги ПК “Благоустройство и комунални дейности“ не дава 

положително становище. 
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           Христо АТАНАСОВ 

           По тази точка стана коментар в ПК “Благоустройство и комунални 

дейности“, но има уточнения, които трябва да ги направим става въпрос за 

вертикална планировка. Говореше се за ограда, но тук е включено и асфалтиране и 

други изпълнителни дейности, които са с общата вертикална планировка. Кой, кога 

и как е възложил и кога е избрал и кой е изпълнителя? 

         

           Христо ФУРЧЕВ 

 От тринадесет години и повече се изгражда храм „Св. пр.мчк. Прокопий 

Варненски“. Изпълнителя на строителството не е избиран, защото той е отговорник 

в района, той е избран по процедура  от Община Варна фирмата се казва 

„Хидрострой“. Ние не сме правили процедура и не сме разходвали средства. В район 

„Одесос“ фирмата, която е спечелила инфраструктурните ремонти и строителство и 

т.н. се казва   „Хидрострой“ и по този си договор те получават съответното възлагане. 

Понеже проекта е дарение и в проектирането се получават проблеми и разлики 

в цените, които по действащия договор за инфраструктура са остойностени и става 

въпрос за тези средства, които ние сме помолили да бъдат разплатени, като 

изпълнител.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Защо след като църквата след като няма средства купува тези четири врати и 

тази бариера на стойност 63 600 лв.? Нямате ли средства за извършване на такъв 

разход и пренасочваме към общината този разход? 

 

           Христо ФУРЧЕВ 

           Няма такава стойност на врати и бариери за 60 000 лв. Става въпрос за СМР-

та и бариери и това е общата стойност за дофинансиране, което включва много 

дейности. 

 

             Генадий АТАНАСОВ 

       Кой е възложител на въпросното СМР? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Отклонихме се от темата, тъй като на заседание на ПК “Благоустройство и 

комунални дейности“ е проведен обширен дебат за СМР-та, огради и други. 

Община Варна е възложител.  

 

             Генадий АТАНАСОВ 

    Защо гласуваме средствата, тъй като ще бъдат заложени в бюджета? 
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 Тодор БАЛАБАНОВ 

 Г-жо Господинова, моля обяснете защо гласуваме тези средства сега? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Предлагам за конкретния казус да кажа за бюджетиране. Това предложение е 

от миналата година и е върнато. Ако искате по време на бюджета да бъде 

разгледано или дебатирано за включване. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли законова пречка да се гледа сега от бюджетна гледна точка? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Няма законова пречка. Миналата година не беше заложено и за това се 

нуждаеше от компенсирана промяна. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Хубав дебат направихме и не чух нищо по отношение на финансирането. 

Дали малко или са много средствата и дали ще стигнат и кой ще е източника на 

финансиране. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна 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. № 

РД21016393ВН-006ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната целева субсидия в размер на 63 635.83 /шестдесет и три хиляди 

шестстотин тридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки/ на църковното 

настоятелство на храм „Свети Прокопий Варненски“ за извършените дейности, по 

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

дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“.  

Необходимите средства да бъдат осигурени с компенсирана промяна от 

дейност 759 „Други дейности по културата“, § 10 „Издръжка“ от бюджета на 

Община Варна. 

 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
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СЕДМА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД21004874ВН-004ВН/11.03.2022 г., относно даване на съгласие за извършване на 

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

Богородично“, гр. Варна. 

 

Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги в предните обсъждания на това 

предложение поискахме как до сега е било разположено това ефектно осветление, с 

какъв протокол с какво споразумение и разходите, които са направени?  Оказа се че 

до момента Община Варна е плащала разходите за електроенергия. На следващо 

място поискахме какъв ще бъде проекта, защото има дадена само една визуализация 

и проекта не го видяхме. В самото споразумение чл. 1.3. ремонтът на ефектното 

осветление на катедрален храм „Св. Успение Богородично“ ще бъде извършен от 

Община Варна само след изричното одобрение от страна на митрополията. Би 

следвало да имаме такова преди да разгледаме това споразумение в едно с този 

проект, защото най-вероятно самата управа ще разгледа първо проекта и тогава ще 

даде становище. Смятам, че тази институция има възможността да плаща, ако се 

стигне до решение да одобрим проекта на това споразумение да плаща разходите по 

самото осветление т.е. изграждането, поддръжката, гаранциите такава във времето. 

Има пак разлика в самата цена, но не беше 410 000 лв. с ДДС. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Уважаеми дами и господа сумата е 410 000 лв. с ДДС. Старата сума 09.09.2021 

г. беше 386 000 лв. с ДДС. Най-вероятно промяната в цената се дължи на 

икономическата обстановка и махнаха скелето, тъй като куполите са завършени. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

           Вие предварително ни предупредихте, че това ще бъде допълнителен разход 

на предходно заседание и тези 30 000 лв. са разход за това нещо. 

 

Тихомир ТИМОВ 

          В предходното предложение е приложен проекта от 2001 г. за издадено 

разрешение за строеж за въпросното осветление на храма. През 2003 г. въпросното 

осветление е въведено в експлоатация. В споразумението, което сега предстои да 

подпишем с катедралния храм т. 1.2. гласи, че Община Варна се задължава в 15 дни 

срок от подписване на настоящето споразумение да предостави на митрополията  
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„Св. Успение Богородично“, проект визуализация на ефектното осветление. 

Проекта е коментиран с църквата и основни архитект на проекта за обновяване на 

църквата, който е почти готов. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

           Ако е готов този проект може ли да ни го предоставите за запознаване? 

 

Тихомир ТИМОВ 

           Бихме могли да го предоставим, но той е от типа идеен проект. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

С уговорката, че това не е окончателния проект, тъй като следва митрополията 

да го одобри. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Приложената ценова оферта е само от Габровски. Събирани ли са други 

оферти? 

 

Тихомир ТИМОВ 

На предходното заседание, на което разглеждахме предложението месец 

септември миналата година обсъждахме доста цени на осветителни тела. Поискали 

сме оферта от фирма Габровски, тъй като с нея има сключен договор за поддръжка и 

изграждане на ефектно осветление. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

След проведена процедура по ЗОП. Към настоящия момент цените на този тип 

осветление заложено в проекта вече са по-високи, но има предварителна договорка в 

случай, че ние одобрим да ни бъдат запазени подобни количества от страна на 

фирмата „Габровски“. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Този храм е емблемата на Варна и аз ще подкрепя предложението и съм 

съгласен да бъдат предвидени средства в бюджета за заплащане на този ток. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Храма е емблема на града и туристическа дестинация и се посещава от много 

варненци по различни поводи добри или лоши. Смятам, че е редно да подкрепим това 

предложение, включително и разходите за електроенергия, които ще бъдат поети от 

страна на община Варна. 
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Христо АТАНАСОВ 

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Тимов доколкото виждам 

предложението е от 11.03.2022 г. Моля Ви не ми цитирайте какво сме правили през 

месец септември. До сесия искам да предоставите всички материали. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Предлагам да гласуваме предложението по същество в едно с изискване на 

проект, който не е окончателен и по отношение на досегашното текущо положение 

с осветлението всички документи, с които община Варна разполага към настоящия 

момент да ни бъдат предоставени в тридневен срок. 

 

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. № 

РД21004874ВН-004ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие да бъде извършен ремонт на ефектно осветление на 

катедрален храм „Св. успение Богородично“, град Варна,  в размер на 409 884.09 

/четиристотин и девет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и девет 

стотинки/ с ДДС. Средствата да бъдат осигурени от местна дейност 898 „Други 

дейности по икономиката“, §10 „Издръжка“. 

2. Одобрява текст на споразумение между Община Варна и „ЦЪРКВА ПРИ 

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО" гр. ВАРНА”, 

относно ремонт на външно ефектно/ фасадно осветление на катедрален храм 

„Свето Успение Богородично“, град Варна, техническа поддръжка и заплащане на 

консумирана ел. енергия от ефектното осветление на храма, съгласно приложение 

към настоящото решение.  

3. Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да подпише 

споразумение за ремонт на външно ефектно/ фасадно осветление на катедрален 

храм „Свето Успение Богородично“, гр. Варна, техническа поддръжка и 

заплащане на консумирана ел. енергия от ефектното осветление на храма. 

  

        Резултати от гласуването: за – 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД22005599ВН/16.03.2022 г., относно вземане на решение от месечните 

обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 ат Закона за 

управление на отпадъците за 2020 г., 2021 г., 2022 г., и за изпълнение на 
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ангажиментите на Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 г. 

сключено с Община Варна.  

8.1. Писмо от ПК “Благоустройство и комунални дейности“ с рег. № 

РД22005599ВН-001ВН/18.03.2022 г. 

 

          Милена НЕДЯЛКОВА 

 Във връзка с предоставена информация от Община Аксаково се налагат 

корекции в проекта за решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

           След проведени дебати председателстващият комисията, във връзка с 

направените промени по решенията да внесете ново предложение, където да бъдат 

нанесени необходимите корекции и в понеделник да го разгледаме. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., относно организиране на процедура за избор 

на доставчик на социални услуги от общ икономически интерес за реализиране на 

проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център  за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 

територията на Община Варна“.  

Имаме положително становище от ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ с рег. № РД21016763ВН-010ВН/28.03.2022 г. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 23, във връзка с  чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 

7 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1 

и ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги и в изпълнение на Административен 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0013-C01 за 

реализирането на Проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-

социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и 

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

семейства“ на територията на община Варна“ и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да организира процедура за избор на 

доставчик на социалните услуги от общ икономически интерес за срок от 12 
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месеца, по реда на Закона за обществените поръчки, както и да предостави на 

избраните доставчици на услугите следните сгради за периода на предоставяне на 

услугите: 

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

потребители; с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, бул. „Константин 

Фружин“; 

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

техните семейства“ – с капацитет 40 потребители; с адрес: гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“№7. 

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

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

РД21016763ВН-009ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна освобождава от 

заплащането на такси потребителите на интегрираните здравно-социални услуги 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ за срока на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.090-0013-C01 между Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Варна за изпълнението на Проект 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център 

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

лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на 

община Варна“. 

2. Да бъдат осигурени финансови средства в общ размер на 111 692,61 лв., в 

това число 15 928,24 лв. и 49 000,00 лева за обзавеждане, оборудване, публичност 

и държавни такси и 46 764,37 лв. - непреки разходи за допълнително финансиране 

от Бюджета на Община Варна за реализиране на проект на Община Варна, по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими правни 

и фактически действия, във връзка с изпълнение на горните решения. 

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

важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет-Варна 

допуска предварително изпълнени на решението.  

 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

№ РД21021623ВН-007ВН/11.03.2022 г., относно одобряване на програма 

„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ за 2022 г. 

От години изпълняваме тази програма съвместно със „Света Марина“, за 

която са необходими средства в размер на 75 000 лв. 

Имаме положително становище от ПК „Здравеопазване“. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

След като програмата „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“ работи успешно от 2017 г. в „Света Марина“ ние от 

„Възраждане“ предлагаме на същото място да се премести метадоновата програма 

след становище от болницата, тъй като района на туб диспансера не е удачен. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие говорите за мястото на осъществяване, което може да се разгледа от ПК 

„Здравеопазване“ и ПК „Собственост и стопанство“.   

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Ще внесем предложение. 

 

  Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация и чл. 106 от Закона за лечебните заведения и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21021623ВН-

007ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши:  

 1. С цел недопускане прекъсването на процеса, увеличаващ положителния 

ефект от терапията на пациенти зависими от психоактивни вещества, Общински 

съвет–Варна дава съгласие да продължи изпълнението на програма 

„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ и 

одобрява програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“ за 2022 г. в размер до 75 000 лева, съгласно приложение.  

 2. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, одобрените 

средства по горното решение да бъдат включени в бюджета на Община Варна за 

2022 г. 
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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 – 16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община Варна с рег. 

№ РД21024753ВН/29.11.2021 г., относно изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет-Варна за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна. 

Тук имаме само едно изменение на една разпоредба по отношение на това коя 

дирекция следва да упражнява контрол. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци 

и такси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД21024753ВН/29.11.2021 г., Общински съвет – Варна приема изменения и 

допълнения в чл. 19, ал. 7 на Наредба на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, както следва: 

Думите „Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения 

ред“ се заменят с дирекция „Екология и опазване на околната среда“, а думите 

сектор „Екологичен контрол“ към дирекция „Управление на сигурността и 

контрол на обществения ред“ се заменят с „Отдел „Контрол и опазване на 

чистотата на обществените територии“ към дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“. 

 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22005690ВН/16.03.2022 г., относно продължаване през 2022 г. на действието на 

Споразумение между Агенция пътна инфраструктура и Община Варна за съвместно 

поддържане на участъци от републиканските пътища на територията на Община 

Варна, освободени от заплащане на винетна такса съгласно решение на Министерски 

съвет № 127/28.02.2020 г. 

12.1. Писмо от Кмета на Община Варна с рег. № ЗК19002249ВН-

040ВН/21.03.2022 г. 

 

Имате думата колеги. Става въпрос за участъци, които нашите съграждани 

ползват редовно, като касае пътя за к.к. „Златни пясъци“ и с. Тополи, и много други, 

за да не се налага да се купуват винетки. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Колеги, принципно съм съгласен, ще подкрепя това предложение, но 

интересува ме за предната година, тъй като сумата беше същата. Може ли да 

получим информация какво е извършено от АПИ в тези участъци? Какво са 

ремонтира? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вашият въпрос е с тези средства дали АПИ е извършвал ремонти на пътищата 

в тези участъци. Ще отправя запитване да ни предоставят информация.  

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна 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 по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД22005690ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 

отпуснати средства в размер на 337 830 лв. /триста тридесет и седем хиляди 

осемстотин и тридесет лева/ с включен ДДС за 2022 година, съгласно приложена 

справка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддръжка на освободените от 

винетна такса републикански пътища на територията на Община Варна.  

           Средствата в размер на 337 830 лв. с включен ДДС да бъдат осигурени от 

бюджета на Община Варна. 
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Общински съвет възлага на кмета на Община Варна да подпише 

споразумението между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

 

        Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Стоян Йорданов Стоянов, 

Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“ Варна с рег. № 

ОС21000518ВН/11.11.2021 г., относно упълномощаване на Кмета на Община Варна 

да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска група варна, район 

Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 

г. 

Председателстващият подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 

 

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

местната администрация и по предложение от Стоян Йорданов Стоянов, Председател 

на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ с рег. № 

ОС21000518ВН/11.11.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 

упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“ в размер на 170 147.96 лв. (сто и седемдесет хиляди сто четиридесет и 

седем лева и деветдесет шест стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер 

на авансово плащане за 2022 г. на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 

Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ по Административен договор № 

МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. сключени между „Местна инициативна 

рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и 

управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по 

процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от 

общностите местно развитие", Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., 

съгласно приложение към настоящото решение. 
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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 - във връзка с кратките срокове за усвояване на средствата по 

проекта, а именно: съгласно т. 8 от Приложение № 9 към подписания 

Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен 

и одобрен годишен бюджет за следващата календарна година, в срок най-късно до 

20.12.2021 г. 

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме отворено писмо от Емил Коларов – 

председател на „Сдруженията на заведенията в България“ с рег. № 

ОС21000517ВН/11.11.2021 г., относно подпомагане на ресторантьорския бранш. 

 

Председателстващият запозна членовете на комисията с писмото, като го 

изчете. 

 

Предложенията са за тротоарно право, такси за удължено работно време, 

такса битови отпадъци и наеми на общински имоти. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Сезонът 2021 г. по мои впечатления е бил от силните сезони в последните 

години. Тротоарно право се използва само през летния период и мисля, че не е 

редно да искаме отмяна на таксата за тротоарно право и такса смет важи за 

потребителите, които също изкараха тежка година. Държавата отдели средства за 

компенсиране на бранша и това искане не е основателно. 

 

Йордан ПАВЛОВ 

Не знам държавата с какво е помогнала на бизнеса предвид добавката, която 

се дава за ток е изключително ниска и мярката 60/40, по която кандидатстваха са 

ограничени. 

 

Марин СОТИРОВ 

Факт е че летния сезон на 2021 г. беше добър. В искането такса тротоарно 

право обхваща периода от 01.10.2021 г. до 01.03.2022 г. и знаете, че до скоро 

работехме със зелени сертификати, които доведоха до спад на оборота. Може и да 
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бъде намалена такса тротоарно право, за да подпомогне бранша Община Варна. 

Най-голямата подкрепа, която получихме от държавата е намаляването на ДДС-то 

от 20% на 9% и ще се борим да остане като постоянна мярка. Много фирми не 

отговарят на условията за подпомагане с 20%. Такса битови отпадъци не се 

използва тази услуга, когато едно заведение не работи и не генерира отпадъци. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Имам питане към финансовата дирекция дали има възможност за връщането 

на таксата за удължено работно време. За мен т. 2 от искането е некоректна, тъй 

като внесената такса няма как да се върне. За останалите точки съм съгласен, за да 

облекчим бранша.  

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Общинския съвет по закон и наредбата освобождава определени категории 

от такса. Връщаме се в стара година, която е приключила на 31.12.2021 г. таксите 

са били дължими, внесени и съответно разходвани, като не са целеви по разходната 

част на бюджета, както е направено бюджетирането за 2021 г. В прерогативите на 

Общинския съвет  е да се вземе решение. За месеците януари и февруари събраните 

средства за такса тротоарно право са в размер на 172 000 лв., които са получени и 

са изплатени от ползвателите на тази услуга. При освобождаване от такса битови 

отпадъци на тези категории средствата, трябва да бъдат дофинансирани по 

сметката от бюджета на Община Варна от собствени приходи, като средства да 

бъдат финансирани в план-сметката. 

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

До сесия ще помоля за една справка за месеците от предходната година какъв 

е бил разхода, както и за месеците от тази година. 

 

Тодор КОЛЕВ 

По отношение на такса смет съм абсолютно против за връщане на средства, 

поради простата причина, че 15 г. тя не е изменена. Заявените декларации по чл. 19 

плащат цена 18 лв. и 85 лв., което Община Варна дава за обслужване на заведение 

и обекти, които са си заявили на количество обем отпадъци. 

 

Янко СТАНЕВ 

Община Варна направи миналата година подпомогна бранша. Твърдо съм за 

премахването на тротоарното право от 01.01.2022 г. до 01.05.2022 г. Последната 

точка 4 отпада тя е невъзможна, защото по Закона за публичните финанси план- 

сметка за дейност „чистота“ се нуждае от сериозно дофинансиране и бюджета няма 

тази възможност. По отношение на таксата за удълженото работно време  може да 

отпадне до 01.05.2022 г. 



31 

 

 

Венцислав СИВОВ 

По т. 1 и т. 2 от искането съм „за“ и предлагам т. 3 и т. 4 да бъдат намалени 

на 50%. 

 

Марин СОТИРОВ 

Едно уточнение към т. 2 за таксите за издаване на удължено работно време 

не е посочен период, но идеята е изцяло да отпадне. Община Варна е единствената 

община, която събира такива такси. Едно заведение, ако иска да работи с удължено 

работно време на всеки час годишно, трябва да заплати 150 лв. Едно заведение 

поради една или друга причина държавата е наложила зелени сертификати, и след 

като заведението не предлага ресторантьорски услуги за определен период не е ли 

редно да бъде освободено от наема си, защото не предлага ресторантьорска услуга. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

В периода, в който бяха затворени и съответно не упражняваха такава 

дейност, тогава взехме решение и ги освободихме заведенията. 

 Предложенията и сега могат да бъдат разделени поотделно и всяка точка да 

се гласува няма пречка и може да го направим. Второ за да вземем едно 

информирано решение добро за всички аз лично бих искал да видя всяка една от 

тези подпомагащи мерки колко би ни струвала. Нека да видим сметките от 

дирекцията и по отношение на наемите се съгласявам с колегата Атанасов. Не може 

тези, които са били на частния пазар да са си платили, а ние да освободим част от 

тях. Нека да видим колко са средствата по отношение на тротоарното право. 

Ангажирам се да направя проверка по отношение на таксата за удълженото работно 

време на. В случай, че в другите големи общини нямат такива такси се ангажирам 

да внеса промени в наредбата и изцяло да отпадне тази такса във времето още през 

следващата седмица, което ще бъде качено на сайта и разгледано на следващо 

заседание, като изтече законовия срок. Ако е възможно предходните мерки за 

миналата година да видим цифрово изражение и на тях по отношение на мерките 

на бранша. В понеделник отново ще разгледаме предложението, след като получим 

исканата информация. 

Председателстващият подложи на гласуване предложението.  

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

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Красимир Андреев – председател на 

„Асоциацията на наемодателите в България“ с рег. № РД22004593ВН/02.03.2022 г., 
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относно възможност автомобилите с украинска регистрация да паркират безплатно в 

„Синя зона“. 

 Моля за Вашите мнения и предложения. 

Венцислав СИВОВ 

Мисля, че могат да се изградят буферни паркинги от двете страни на града, за 

да подпомогнем украинците. Едно от предложенията ми е за част от паркинга на 

морска гара, което е държавен обект да се обособи. Паркинга на Станчова алея и под 

„Парт март“, което е обект на Министерството на отбраната, което също може да се 

обособи. В синя зона няма как да стане, защото ще забавим развитието на града. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Съгласна съм с колегите, но трябва да се обърнем към Областна управа и да 

осигурят буферен паркинг, където да се предостави възможност на тези хора да си 

паркират колите. Да не изпадаме в ситуация, в която да противопоставяме 

гражданите на Варна, които помагат на украинските бежанци. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Въпросът е сериозен и ако утре Министерски съвет не гласува удължаване на 

срока и приключваме с тази програма за хуманитарна помощ, защото тя е до 

31.03.2022 г. Повечето от бежанците са насочени към хотели в к.к. „Златни пясъци“, 

к.к. „Св. св. Константин и Елена“ и има такива, които са на частни квартири в центъра 

на града. Против съм създаването на това безплатно паркиране. 

 

  Председателстващият подложи на гласуване становище, във връзка с 

предложението на асоциацията. 

 

        Резултати от гласуването: за – 1; против - 2; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от дирекция „Образование и 

младежки дейности“ с рег. № ОС22000083ВН-006ВН/16.03.2022 г., относно 

осигуряване на средства за закупуване на знамена за училищата находящи се на 

територията на Община Варна. 

 

Тази тема я разискваме в ПК „Наука и образование“ и ПК „Финанси и 

бюджет“, относно знаме във всяка класна стая. Имаме сметката, която сме поискали 

за общия брой помещения 1 350, като средна цена на едно знаме е около 12 лв. и са 
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необходими средства около 15 000 лв. на Община Варна за закупуването на знамена 

във всяка учебна стая. 

Имате думата за мнения и съображения за подпомагане на тази инициатива. 

 

Елена КЕНАРОВА 

Част от директорите на училища ще си купят знамена и общия брой 

помещения е за училищата, които не могат да си го позволят. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е важно уточнение, защото в това писмо я нямаме тази информация. 

Това са училищата, които не могат да си позволят да купят знаме за всяка класна 

стая. Моля да ни предоставите справка със списък на училищата, които не могат да 

отделят средства и на тези, които могат до сесия.  

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението: 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 16 200 лв. за закупуване на знамена 

за училищата находящи се на територията на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДЕМСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

   Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните предложения: 
  -  Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005967ВН/21.03.2022 

г., относно даване на съгласие за създаване на социална услуга „Дневен център за 

пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в община Варна, с капацитет 30 

места, държавно делегирана дейност, считано от 01.04.2022 г. 

- Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005965ВН/21.03.2022 

г., относно даване на съгласие за разкриване на Комплекс за социални услуги за деца 

и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, второстепенен разпоредител 

с бюджет към Община Варна. 

 

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

№ РД22005967ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за създаване на социална 

услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ в 
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община Варна, с капацитет 30 места, държавно делегирана дейност, считано от 

01.04.2022 г. 

 

Имаме положително становище от ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ с рег. № РД22005697ВН-001ВН/28.03.2022 г. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 53, ал. 1 и 

ал. 2 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22005967ВН/21.03.2022 г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Създава социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“ в община Варна, с профил специализирана социална 

услуга, с брой потребители 30, държавно делегирана дейност, считано от 

01.04.2022 г. 

2. Начин на организация и управление: Услугата да бъде част от Комплекс 

за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ 

- второстепенен разпоредител с бюджет, обединяващ Дневен център за деца и 

младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, с капацитет 40 места и Дневен 

център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 

места, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №26. 

3. Услугата да се предоставя в два общински имота на следните адреси: гр. 

Варна, кв. „Аспарухово“, жк. Дружба“, блок 11, ет.1, съгласно АЧОС № 10227 от 

28.08.2019г.  и в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк. Дружба“, блок 17, вх. Б, ет.1, 

съгласно АЧОС № 9304 от 22.11.2016 г. и АКТ № 1 за поправка от 16.07.2019г 

/Заместваща грижа/. 

4. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на специализираната социалната услуга са съобразени с 

Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността -15.5 лица, в това число:  

Ръководител – 1 бр.; Главен счетоводител – 0.5 бр.; Социален работник – 1.5 бр.; 

Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Рехабилитатори – 2 бр.; 

Трудотерапевт – 1 бр.; Арт-терапевт – 1 бр.; Санитари - 4 бр.; Шофьор – 1 бр.; 

Хигиенист – 1бр. Касиер – домакин - 0.5 бр. 

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

Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решенията с 

оглед защитата на важни обществени интереси, своевременна организация на 
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управлението и осигуряване на непрекъснато предоставяне на социални услуги 

на лица в невъзможност за самообслужване.   

 

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

предложението се приема. 

 

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

№ РД22005965ВН/21.03.2022 г., относно даване на съгласие за разкриване на 

Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан 

Златоуст“, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

 

Имаме положително становище от ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ с рег. № РД22005695ВН-001ВН/28.03.2022 г. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22005965ВН/21.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Разкрива Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с 

увреждания „Св. Йоан Златоуст“, със статут на второстепенен разпоредител с 

бюджет, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №26, обединяващ 

следните социални услуги, считано от 01.04.2022 г.:  

- Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, с 

капацитет 40 места с адрес гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №26, персонал 17 

щатни бройки, държавно делегирана дейност, със стандарт за издръжка на 1 лице, 

съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на стандартите за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 

2022 г. – 12 377 лв. 

- Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, с 

капацитет 30 места с адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк. Дружба“, блок 11, 

ет.1 и блок 17, вх. Б, ет.1 /Заместваща грижа/, персонал 15.5 щатни бройки, 

държавно делегирана дейност, със стандарт за издръжка на 1 лице, съгласно 

Решение на Министерски съвет за приемане на стандартите за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2022 г. – 14 385 лв. 

2. Комплексът да бъде с БУЛСТАТ на Дневен център за деца и младежи с 

увреждания „Св. Йоан Златоуст“ като се извърши преобразуване чрез вливане на 

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания към него и 

се приеме наименованието Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни 
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лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, с адрес на управление гр. Варна, ул. 

„Евлоги Георгиев“ №26, със статут на второстепенен разпоредител с бюджет.  

3. Числеността на персонала е съобразена с Методиката за определяне на 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги 

в общността, съгласно приложение към настоящото решение. 

4. Към списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към Община 

Варна, утвърден със заповед на Кмета, да бъде включен Комплекс за социални 

услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“. 

5. Комплексът за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания 

„Св. Йоан Златоуст“ се ръководи от директор, който е работодател на персонала 

на двете услуги. 

6. На основание чл.123 от Кодекс на труда прехвърля персонала на Дневен 

център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ към Комплекс за 

социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ . 

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

Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решенията с оглед 

защитата на важни обществени интереси, своевременна организация на 

управлението и осигуряване на непрекъснато предоставяне на социални услуги на 

лица в невъзможност за самообслужване 

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 12:30 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

____/П/_____________                                                     ________/П/_________ 

/Тодор БАЛАБАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 
 

 


