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                             ПРОТОКОЛ 

 

№ 18 

 

Днес 28.03.2022 г. от 11:00 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  

  Людмила Колева – Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Николай Костадинов 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Христо Атанасов 

  Юлиян Губатов 

 

  Отсъстват:  Красен Иванов, Николай Почеканов, Стоян Попов,  Щериана 

Иванова и Янко Станев. 

 

Присъстваха още:  Тодор Колев – директор на дирекция „Екология и опазване 

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

съвет – Варна. 

 

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. № 

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.  

1.1. Обяснителна записка от дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“ с рег. № РД22005599-002ВН/25.03.2022 г. 

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

РД22005599ВН-001ВН/18.03.2022 г. 

 2. 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. 

3. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

ПЪРВА 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 

ангажиментите на Община Варна по Споразумение № РД14005359ВН/07.03.2014 

г. сключено с Община Варна.  

- Обяснителна записка от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ 

с рег. № РД22005599-002ВН/25.03.2022 г. 

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

РД22005599ВН-001ВН/18.03.2022 г. 

 

Имаме положително становище от ПК “Благоустройство и комунални 

дейности“. 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Христо АТАНАСОВ 

С допълнението, което беше направено с обяснителната записка стана ясно 

каква е целта и промените, които са направени в държавен вестник по отношение 

на самото предложение. Едно уточнение искам да направя по отношение на депото 

за неопасни отпадъци № ПИ 000207 и този номер е взет от споразумението, но има 

нов номер, който с наклонена черта да се допише в самото предложение, защото 

има друг номер на поземления имот.  

   

  Тодор БАЛАБАНОВ 
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  С молба преди сесия да ни бъде предоставен идентификатора на имота. 

 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна, с така направеното допълнение от Христо Атанасов и комисията 

взе следното решение: 

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

местната администрация, чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, §58, ал. 1 

и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и по предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД22005599ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – 

Варна взема решение възстановените средства от Регионалната инспекция по 

околната среда и водите - Варна за месечни обезпечения и отчисления по реда на 

чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, внесени 

от община Варна за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., в размер на 

1 084 411 лв., да се разходват за покриване на дължимите обезпечения в размер на 

1 129 593 лв., съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договор №115/07.03.2014 г., сключен 

между община Варна и община Аксаково, за дейностите по рекултивация на „Депо 

за неопасни отпадъци в ПИ №000207 (12406.39.207 по КККР на с. Въглен, общ. 

Аксаково)“, като общият размер на дължимите средства от община Варна за тези 

дейности е 1 801 579 лв. 

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

самоуправление и местната администрация, §8 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане, който изменя §60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно – 

осигурителния процесуален кодекс и по предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД22005599ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение 

дължимите от община Варна средства за месечни обезпечения и отчисления по чл. 

60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците  за 2021 г. в 

размер на 315 546 лв. да се използват за дейности по рекултивация на „Депо за 

неопасни отпадъци в ПИ №000207(12406.39.207 по КККР на с. Въглен, общ 

.Аксаково)“, като 45 182 лв. от тях са за окончателното покриване на дължимите 

средства от община Варна, съгласно чл.3, ал.1, б. „б“ от Договор №115/07.03.2014 

г., сключен между община Варна и община Аксаково.  

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

и местната администрация, §8 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане, който изменя §60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния 

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

РД22005599ВН/16.03.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение дължимите 
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средства за месечни обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и 

чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците да се използват за пълно 

покриване на разходите на община Варна за дейностите по рекултивация на „Депо 

за неопасни отпадъци в ПИ №000207(12406.39.207 по КККР на с. Въглен, общ. 

Аксаково)“ и за дейности по предварително третиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци, в т.ч. рециклиране в инсталацията за механично – биологично 

третиране с. Езерово. 

         Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА 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. 

 

 От дирекция „Финанси и бюджет“ са ни уведомили, че приходите за 

месеците януари и февруари за 2022 г. от тротоарно право постъпленията възлизат 

на 172 000 лв., за да го имаме предвид формирайки нашето решение. Тези средства 

са внесени и в момента ако вземем решение ще подлежи после на прихващане.  

През 2021 г., във връзка с подпомагане на бранша и освобождаването от 

задължения от тротоарно право сме се лишили от 543 000 лв. и това е намалението 

в приходната част на бюджета в резултат на нашите решения. На предходно 

заседание беше направено предложение да бъдат освободени за пет месеца, но към 

настоящия момент няма как да кажем колко ще възлезе с това решение намалението 

на приходната част на бюджета. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Надявам се че е имало някакъв разговор с бранша, защото ако бъдат 

освободени от такса тротоарно право за три месеца и с колко точно средства ще 

лишим приходната част на бюджета. Това решение ще бъде само за този период, 

но не за по-дълъг, тъй като заведенията вече работят. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

За миналата година категорично вече няма как да ги освободим. Ако ги 

освободим от началото на годината до месец май прогнозната сума ще бъде в 

размер около 550 000 лв. За таксата за удължено работно време ще направим 

анализ, защото те твърдят, че Варна е единствената община, която има такса за 

удължено работно време на заведенията. Ще направим анализ как е в другите 

общини и ще го предложа на Вашето внимание, но то касае промяна в наредбата. 
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Мартин ЗЛАТЕВ 

Предлагам да бъдат освободени с 50% от заплащането на такса тротоарно 

право за месеците януари и февруари. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Като мярка ресторантьорите искат пълно освобождаване от таксата. Според 

мен това трябва да бъде само за периода, в който са действали ограниченията, 

защото след отпадане на ковид мерките няма резон да подпомагаме бранша. Моето 

предложение е да бъдат освободени от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.  

 

Венцислав СИВОВ 

Предлагам да бъдат освободени от таксата за три месеца, като колежката 

Гърдева. 

  

Председателстващият подложи на гласуване предложенията на г-жа Гърдева и 

и г-н Сивов  и комисията взе следното решение: 

 

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

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

23, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна, във връзка с постъпило отворено писмо 

от Сдружението на заведенията в България рег.№ ОС21000517ВН/11.11.2021 г., 

предлагам следния, Общински съвет – Варна освобождава изцяло физическите и 

юридическите лица в ресторантьорския и развлекателен бранш от заплащане на 

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

01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.  

На физическите и юридическите лица, които са заплатили местните такси за 

този период, сумата ще бъде приспадната от следващите плащания. 

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

предложението се приема. 

  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 11:20 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_______/П/__________                                                    ______/П/___________ 

/Тодор БАЛАБАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 


