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                                                          ПРОТОКОЛ 

 

№ 19 

 

Днес 15.04.2022 г. от 13:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“ в Пленарна зала. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Тодор Балабанов – Председателстващ комисията 

Ахмед Ахмед 

  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 

  Людмила Колева – Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Николай Костадинов 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов 

  Щериана Иванова 

  Юлиян Губатов 

Янко Станев 

 

Отсъстват:  Венцислав Сивов и Николай Почеканов.   

 

         Присъстваха още: проф. д-р Анелия Клисарова – председател ПК 

„Здравеопазване“, Коста Базитов – завместник-кмет на Община Варна, Нора 

Момчева – секретар на Община Варна, Стефка Господинова – Директор на 

дирекция „Финанси и бюджет“, представители от дирекция „Финанси и бюджет“, 

Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно развитие“, Бистра 

Димова – началник отдел към дирекция „Европейски национални и оперативни 

програми“ Ивелина Тодорова – ръководител на проект „“Ремонт, реконструкция и 

модернизация на сграда филиал ТМПЦ- Варна“ и адв. Деяна Стефанова – адвокат 

довереник на Общински съвет – Варна.  
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Председателстващият на комисията подложи на гласуване допълнителните 

предложения за включване в дневния ред, а именно: 

           Първото предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007726ВН/11.04.2022 г., относно отмяна на решение №579-18/7/21.05.2008 г. 

на Общински съвет – Варна. 

            

      Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

            Писмо от Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД с рег. № 

ОС22000241ВН/25.03.2022г., относно изменение на решение №434-

2/10/16.12.2020 г. 

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

предложението се приема. 

 

         Следващото предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007890ВН-003ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1418-2 IV от 

протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна.   

          Ще дам думата на вносителите, за да ни информират относно 

извънредността на предложението. 

         

          Стефка ГОСПОДИНОВА 

          Става въпрос за банков заем поет с решение на Общински съвет преди три 

години, където гратисния му период и срока за усвояване изтичат през месец май. 

Все още в бюджета са включени три площадки в детски градини. Необходимо е да 

бъде удължен срока до края на годината за усвояване на заема, за да може да си 

осигурим финансирането за тези три площадки. 

 

         Тодор БАЛАБАНОВ 

         Значи тук става въпрос за удължаване на срока за усвояване и без промяна 

на размера на заема. 

 

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

предложението се приема. 

 

           Следващото предложение за включване от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22008119ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1577-6/№ 

36/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна. 



3 

 

         Моля представител от администрацията да ни обясни за спешността на 

разглеждането на преписката. 

 

         Ивелина ТОДОРОВА 

         Необходимо е да се удължи срока на усвояване на договора за 

инвестиционен кредит, с който се финансират част от дейностите по проекта за 

ремонта на театъра, тъй като той изтича на 24 април. 

         Наближава срокът на изтичане на договора.  

 

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

предложението се приема. 

 

Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22008117ВН/14.04.2022 

г., относно определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община Варна, 

кметове на райони и кметства към Община Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22008118ВН/14.04.2022 

г., относно определяне на икономическа рамка за 2022 г., по договор за обществен 

превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. №  

Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Председателстващият на  комисията подложи на гласуване дневния ред в 

цялост с така направените предложения за допълнения, а именно: 

 

ДН ЕВЕН  РЕД 

           

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

РД22006857ВН/31.03.2021 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на 

Община Варна за 2022 г. 

          1.0.Писмо от дирекция „Туризъм“ с рег. № Т220000040ВН/13.04.2022 г. 

         1.1. Информация за изпълнение на бюджета на Община Варна за периода 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22006856ВН/31.03.2022 г. 
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          2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22006855ВН/31.03.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на 

дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

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

РД21020455ВН-001ВН/29.11.2021 г., относно увеличаване на общата численост на 

персонала в дейност „437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, функция 

„Здравеопазване“, филиал „Детски ясли“. 

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

РД21020455ВН-002ВН/13.04.2022 г. 

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

РД22005320ВН-001ВН/11.03.2022 г., относно изменение и допълнение на т. 9.12. от 

Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Варна.   

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

РД22005320ВН/11.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Наредба за 

организация на движението на територията на община Варна, приета с Решение № 

1078-5(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна.  

6. Разглеждане на молби на граждани, относно опрощаване на държавни 

вземания. 

7. Разни. 

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

РД22007726ВН/11.04.2022 г., относно отмяна на решение №579-18/7/21.05.2008 г. 

на Общински съвет – Варна. 

          7.2. Писмо от Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД с рег. № 

ОС22000241ВН/25.03.2022г., относно изменение на решение №434-2/10/16.12.2020 

г. 

           7.3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22007890ВН-

003ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1418-2 IV от протокол № 

36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

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

РД22008119ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1577-6/№ 

36/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

7.5. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22008117ВН/14.04.2022 г., относно определяне на основни месечни заплати на 

Кмета на Община Варна, кметове на райони и кметства към Община Варна. 

7.6. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22008118ВН/14.04.2022 г., относно определяне на икономическа рамка за 2022 г., 

по договор за обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД22006857ВН/31.03.2021 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. 

 

Давам думата на г-жа Господинова, за да ни запознае с информацията за 

проектобюджета на  община Варна за 2022 г. 

 

    Стефка ГОСПОДИНОВА 

    Проектобюджета на Община Варна беше широко обсъждан и проведено 

публично обсъждане, имаше отворени имели през цялото време при публичното 

обсъждане и след него, като всичко е предоставено на Общинския съвет. Ще 

направим кратка презентация на основните финансови параметри на бюджета, 

като преди това за Ваша информация и предоставяме данни за изпълнението на 

бюджета през 2021 г., тъй като основна база за новия проектобюджет са данните 

от информацията за изпълнението на бюджета през 2021 г., тъй като знаете, че 

отчета може да бъде внесен по законови изисквания след получаване на 

окончателни доклади след получаване на окончателен доклад от одита на 

Сметната палата и тогава ще бъде внесен окончателния отчет за 2021 г. 

 (Г-жа Господинова изнесе презентация за отчета на бюджета на община 

Варна за 2021 г. и за проектобюджета на община Варна за 2022 г., която е 

приложена към протокола).   

  

         След изготвяне на окончателния отчет на община Варна за 2021 г. и 

последвалия анализ на изпълнението на бюджета за 2021 г., както и на основание 

получени подробни указания от Министерството на финансите и Сметна палата за 

разпределението на преходния остатък от 2021 г. на база представения отчет на 

общината за 2021 г., във внесеният в Общински съвет проектобюджет за 2022 г. са 

направени три промени, относими към начина на отнасяне на разходите по 

Единната бюджетна класификация и функционален принцип, разпределение на 

преходния остатък между държавна и местна дейност . 

 

Промените са в рамките на общия проектобюджет,  както следва: 

 

1. Съгласно взето решение на Общински съвет Варна № 808-2(№ 

24)/30.03.2022 г., за ремонт на ефектно осветление на катедрален храм „Свето 

Успение Богородично“, включените в проектобюджета средства във функция 
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„БКС“, дейност 619, §10 „Издръжка“ в размер на 409 885 лв. се прехвърлят във 

функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 745 

„Обредни домове и зали“, §51 „Основен ремонт“ 

 

2. Променя се Преходния остатък от държавни дейности – било:  17 481 379 

лв.,  става: 20 570 450 лв. 

         Това се получава, поради отчетения за 2021 г. преходен остатък от обект 

„Изграждане на "Буна" Минерален басейн - крило Юг Малък плаж в 

акваторията на Черно море при к.к."Св.Св. Константин и Елена" от о.т. 360 м до 

о.т. 360 к, община Варна" в държавна дейност, а при планирането е представен в 

местна дейност на проектобюджета в дейност 283 „Превантивна дейност за 

намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, §52 „Придобиване на 

дълготрайни материални активи“, функция „Отбрана и сигурност“. Тоест, 

коректно е да се отнесе този обект в държавна дейност като преходен остатък от 

2021 г. 

       Средства в размер на 3 089 071 лв. за придобиване на ДМА, представляват 

част от целеви трансфер от държавния  бюджет в  размер общо на 5 775 000 лв., 

получен през 2021 г. от държавния бюджет по ПМС 58/18.02.2021 г., писмо изх.№ 

ФО16/25.02.2021 г. по § 31-18 “Получени целеви трансфери за други целеви 

разходи от централния бюджет“ за този обект. 

      Това обуславя и  преразпределението на приходите по Приложение 1 

Приходи  в местни и държавни дейности – държавните се увеличават за сметка на 

местните със сумата от преходния остатък по посочения обект. Така общо 

проектобюджетът остава в размер на 559 700 000 лв., в т.ч. за държавни дейности 

– 239 844 806 лв. и за местни дейности – 319 855 194 лв. Това се отразява и в 

Приложение 11 „Справка за разпределение на средствата от преходния остатък за 

2022 г.“ 

Промяната се отразява и в Приложение 2 Разходи и Приложение 4 Капиталова 

програма. 

 

         3. §40 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ се увеличава с 

1 500 000 лв. за сметка на §90 „Приватизация на дялове, акции и участия“, който 

става 0, свързано с изискванията, че постъпленията от продажба на обекти по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и приходи от продажба 

по Закона за общинската собственост се планират и отчитат в §40.  

 

       Всички посочени промени са отразени в съответните приложения -№1, №2, 

№3, №4, №4a, №5, №8, №11, №35, обяснителната записка и проекторешенията. 
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   В предложените проекторешения и приложенията има и три печатни грешки: 

 - Разходи всичко по (Пр. №2, Пр. №3) е записано 599 700 000  лв. вместо 

559 700 000 лв.       

                     

ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции 

и източници на финансиране по бюджета за  2022  г. в размер на 142 882 865 лв., 

и Индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни програми и проекти 

на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на: било: 70 712 766 лв., става   

79 65 780 лв. 

 

            - В приложение 10 Целева капиталова субсидия – сумата от 2 000 000 лв. – 

промяна между параграфите: от §54 отива в §52,  в останалите приложения сумата 

е отразена коректно 
         

   Тодор БАЛАБАНОВ 

            Благодаря на г-жа Господинова. Предлагам да преминем към 

разглеждането на становищата за проектобюджета на община Варна за 2022 г. от 

ресорните комисии. 

 

Преминаваме към разглеждане на писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № 

РД22006857ВН-003ВН/14.04.2022 г. 

ПК „Здравеопазване“ предлага следните предложения за допълнения към 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., касаещи лечебните заведения, а 

именно: 

- 151 768,78 лв. за ремонт на покрив на „Диагностично - консултативен 

център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД. 

- 1 081 700,13 лв. за „Изграждане на обект „Пристройка, надстройка, 

реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 1, База 2 и 

паркинг“, находящ се в УПИ VII- 1783 2628 (10135.5506.992), кв. 151 по плана на 

29 м.р., м-ст „Вилите“, кв. Аспарухово, гр. Варна по две обособени позиции“ на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р 

Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. 

- 682 950 лв., от които 136 717 лв. за контрагенти и 546 233 лв. към персонала 

за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна ЕООД. 

 

Предлагам да ги обсъдим трите предложения и след което ще преминем 

обсъждането на функцията, като цяло. 

 Първото предложение е да бъдат осигурени финансови средства в размер на 

1 081 700,13 лв. за „Изграждане на обект „Пристройка, надстройка, 
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реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 1, База 2 и 

паркинг“, находящ се в УПИ VII- 1783 2628 (10135.5506.992), кв. 151 по плана на 

29 м.р., м-ст „Вилите“, кв. Аспарухово, гр. Варна по две обособени позиции“ на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р 

Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. 

Моето мнение е да подкрепим финансирането за болницата. Ако може да 

предложите източници на финансиране. 

 

Моля за Вашите мнения и предложения 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги след обсъждане с 

дирекциите правя следното предложение за корекции: 

- 150 000 лв. да бъдат осигурени от приложение № 24 - „Международни и 

местни културни прояви“; 

- 100 000 лв. да бъдат приспаднати от приложение № 25 – Програма 

„Спорт“ за 2022 г., както следва: 

 1.   От т. 5.14 Турнир по художествена гимнастика „Руми и Албена“ отпада 

от календара и средствата в размер на 15 000 да бъдат пренасочени към 

болницата. 

2. От т. 5.49 Международен за „Приза на Н. В. Царица Маргарита 

Българска“ отпада от календара и средствата в размер на 15 000 да бъдат 

пренасочени към болницата. 

3. От т. 5.54 Black Sea Fitness Convention, където са заложени средства в 

размер на 15 000, от които 5 000 лв. да бъдат пренасочени към болницата и 

остават 10 000 лв. 

4. От т. 8 Спортист на годината, награди, почетни отличия и други спортни 

прояви, където са заложени средства в размер на 42 660, от които 15 000 лв. да 

бъдат пренасочени към болницата и остават 27 660 лв. 

5. От т. 11 Материално стимулиране на клубове по наредба, където са 

заложени средства в размер на 500 000, от които 50 000 лв. да бъдат пренасочени 

към болницата и остават 450 000 лв. 

- 90 000 лв. от приложение № 26 –Програма „Младежки дейности“ за 2022 

г., като след доуточняване дирекцията ще прецени от кои параграфи дирекцията 

ще осигури средства. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, колегата Атанасов направи предложение в подкрепа за осигуряване 

на средства за болницата частично от съответни приложения №24, №25 и №26 и 

средствата до тук са около 340 000 лв. 
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Г-жо Господинова с молба към Вас евентуално да ни дадете насока откъде  

бихме могли да набавим остатъка от средствата. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Приемам тази корекция за оптимизация на програмите, като частично 

финансиране на ресурса, който ни е необходим. 

Предлагам да бъдат осигурени 300 000 лв. от §10, д-ст 469 „Други дейности 

по здравеопазване“, където самия обект ще бъде в тази дейност, като обща 

стойност само че по §55, тъй като средствата ще бъдат за финансиране на 

капиталов разход. 

Средствата в размер на 381 000 лв. да бъдат осигурени от за сметка на §10 

„Издръжка“ от д-ст 604 „Осветление на улици и площади“ и разликата ще бъде 

осигурена от §10 „Издръжка“, д-ст 898 „Други дейности по икономиката“. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Здравеопазването, трябва да е приоритет в бюджета на Община Вана. 

Последните две години разчитахте на здравните работници, които проявиха 

героизъм.  „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД е болница, която поставя 

диагнози извършва оперативна дейност, лъчетерапии, химиотерапии за цяла 

Варненска област. ПК „Здравеопазване“ подкрепя отпускането на финансовите 

средства в размер на 1 081 700, 13 лв. за извършване на ремонтни дейности в 

болницата. Благодаря Ви за това предложение. 

 

      Мария ТОДОРОВА 

     Аз като председател на ПК „Култура и духовно развитие“ няма как да съм 

очарована от това предложение, тъй като се касае на съществено намаление на 

бюджета в приложение № 24. С оглед ситуацията коментираме живота и здравето 

на варненци и това е разбираемо. Ако през годината има актуализация и  е 

възможно средствата да бъдат възстанови в приложението. 

 

     Тодор БАЛАБАНОВ 

     Подлагам на гласуване следния проект за решение: 

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

местната администрация, във връзка с писмо от управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 

Варна“ ЕООД с рег. № РД22006585ВН/29.03.2022 г. Общински съвет – Варна 

взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 081 700 лв. 

(един милион осемдесет и една хиляди и седемстотин лева) на „Специализирана 

болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 
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Варна“ ЕООД за „Изграждане на обект „Пристройка, надстройка, реконструкция 

и фасадно оформление на онкологична болница – База 1, База 2 и паркинг“, 

находящ се в УПИ VII- 1783 2628 (10135.5506.992), кв. 151 по плана на 29 м.р., 

м-ст „Вилите“, кв. Аспарухово, гр. Варна по две обособени позиции“. 

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“, §55 „Капиталови трансфери“ от бюджета на Община Варна 

за 2022 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия 

за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 

Варна“ ЕООД да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 

дружество, със стойността на целевата субсидия и да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

 

   Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

 Второто предложение е да бъдат осигурени финансови средства в размер на 

151 768,78 лв. за ремонт на покрив на „Диагностично - консултативен център 

„Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД. Г-жо Господинова ако може да 

предложите източник на финансиране. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

От §19 на д-ст 898 „Други дейности по икономиката“, което трябва да бъде 

залегнато в д-ст 469 „Други дейности по здравеопазване“, §43 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия“.  

  

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Предлагам да подкрепим така направеното предложение и до сесия да 

видим каква да бъде формата за предоставяне на средствата под формата на 

трансфер или ремонтът да бъде извършен от Община Варна. 

Подлагам на гласуване следни проект за решение: 

 

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

местната администрация, във връзка с писмо от управителя „Диагностично - 

консултативен център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС22000107ВН/10.02.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 151 769 лв. (сто петдесет и една 

хиляди и седемстотин шестдесет и девет лева) на „Диагностично - консултативен 
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център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД за ремонт на покрива 

на лечебното заведение. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

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

предприятия“ от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия 

за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично - 

консултативен център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД да внесе 

предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със 

стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването на 

отпуснатите средства. 

 

   Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

 Третото предложение е да бъдат осигурени 682 950 лв., от които 136 717 лв. 

за контрагенти и 546 233 лв. към персонала за нуждите на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна ЕООД. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги от години финансираме 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна ЕООД и не знам дали може да отпускаме средства, с които 

да се плащат заплати. Моето предложение е тази точка да бъде отложена и да 

бъде създадена комисия, за да бъде актуализирана самата сума, която според мен 

вече не е актуална. Да се направи нарочна комисия, в която да бъдат разгледани 

всички искания на болницата, които постъпват всяка година с една и съща 

стойност. 

  

  Тодор БАЛАБАНОВ 

  Писмото, което визирахте е от 25.03.2022 г. 

 

  Анелия КЛИСАРОВА 

  Уважаеми колеги за туб диспансера, трябва да кажа, че обсъждаме 

ситуацията поне от десетина години. Не мога да разбера защо този проблем не 

може да бъде решен? За туберкулозната болест има държавно финансиране, на 

тези средства не са достатъчни за един пациент. Истина е че всяка година 

общината дава между 500 000 лв. и 600 000 лв., за да може диспансера да 

съществува. През последните две години увеличиха субсидията за пациентите. 
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Хората, които работят в тази болница са герои и единственият специалист със 

специалност белодробни болести е доц. Ганчев, на който вече му е обидно и не 

иска да бъде управител. Обявихме конкурс и друг кандидат желаещ и можещ 

нямаше, но имаше един кандидат който не отговаряше на никакви условия, 

защото не е лекар и няма специалност. Трябва да намерим възможност да платим 

тези средства на болницата, за да може да бъдат изплатени заплатите на 

персонала и задълженията към контрагенти. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

 Преди четири години сме взели решение за прекратяване на дейността на 

диспансера и до сега не се намери съгласие да пристъпим към ликвидация на тази 

болница. Тогава детайлно анализирахме цялата ситуация няма министър на 

здравеопазването, както предстоящите и настоящия такъв, който да даде съгласие 

за ликвидиране на това лечебно заведение. В лечебното заведение работи само 

един лекар и това е управителя. 

 

  Марица ГЪРДЕВА 

  Съгласна съм с г-н Балабанов. Болницата дължи пари на „Ученическо и 

столово хранене за храна, на който принципал сме ние. Съгласна съм с колегата 

Атанасов, че трябва да направим нарочна комисия за диспансера и да не го 

гласуваме сега. 

  

Янко СТАНЕВ 

 Проблема е че клиничната пътека не отговаря на стандартите на 

финансирането на един болен. Проблемът не е при нас, но ние трябва да го 

решаваме. Единствения начин, по който ще се справим е да даваме пари. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите и преминаване 

към гласуване на точката. 

 

Кота БАЗИТОВ 

Искам да Ви припомня, че решението от 2015 г. не е за закриване на 

туберкулозата като болница, като болест. Решението има втора подточка и трета 

подточка закриваме болницата, за да се приеме в една от двете болници, тъй като 

това не се решава в национален план и за това доплащаме. Решението за 

допълнително финансиране на тази болница да може да си заплатят режийните 

разноски, да се закупят горива и да се платят заплати, но при всички случаи, 

трябва да се намери решение за това дофинансиране. Няма клинична пътека за 
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това заболяване. Трябва да намерим път към двете наши болници да го приемат, 

като заболяване.  

  

  Тодор БАЛАБАНОВ 

   Подлагам процедурното предложение на Христо Атанасов за отлагане на 

точката. 

   Резултати от гласуването: за – 12; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Уважаеми колеги, уважаеми гости и администрация ПК „Здравеопазване“ 

дава положително становище с така направените допълнения на  проектобюджета 

на Община Варна за 2022 г., функция „Здравеопазване” и Общински програми за 

промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве приложение 

№22. Благодаря за приетите допълнения за осигурените средства за СБАЛОЗ, 

ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово“ Варна ЕООД, и за предвидените 

средства за асансьор за ДКЦ V „Света Екатерина“ Варна ЕООД. Мислим ли ние 

за конкурентоспособността на общинските ДКЦ-та спрямо частните ДКЦ-та, 

които има компютърен томограф, магнитен резонанс и пациентите отиват там, и 

не идват толкова много при нас. Ако направим едно програма, за която лобира 

комисията по здравеопазване да модернизираме апаратурата на общинските ДКЦ-

та ще бъдем много по-конкурентоспособни, ще има много повече пациенти и ще 

има повече приходи, но това не може да стане с един бюджет и за една година, да 

направим една програма за мен ще е много сериозна. Следващото по важност е с 

подкрепата на Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Варна да 

защитим една нова инфекциозна болница във Варна. След пандемията на всички 

им е ясно колко сериозни и опасни са инфекциозните заболявания. По програмата 

на европейския съюз ще може да бъде финансирано едно такова строителство.  

Благодаря Ви. 

 

  Тодор БАЛАБАНОВ 

   Благодаря на проф. Клисарова. 

   Не сме се отказали нито от пациентите нито от болницата отложихме 

разглеждането на въпроса с оглед детайли и окончателно решение. По темата с 

ДКЦ-тата съм напълно съгласен, но с възможности за финансиране да бъдат така 

добри всички управители да си кандидатстват по програми, както направиха част 

от тях, за което моите адмирации за тези, които се осмелиха да кандидатстват. Те 

докато не направят смели стъпки аз лично няма да подкрепя нито едно подобно 

финансиране. 
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   Преминаваме към разглеждане на становище от ПК „Наука и образование“ 

с рег.№ РД22006857ВН-004ВН/14.04.2022 г., а именно: 

ПК „Наука и образование” дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция „Образование и 

приложенията, както следва: 

 „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите 

заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2022 г.“ /приложение 29/ в 

размер на 117 500 лв. 

 „Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, 

ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2022 г.“ /приложение 30/ в размер на 32 000 лв. 

 „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

специалисти в Община Варна през 2022 г“  /приложение 31/ в размер на 115 000 

лв. 

  Преминаваме към разглеждане на становище от ПК „Социални дейности и 

жилищна политика“ с рег. № РД22006857Вн-006ВН/15.04.2022 г., а именно: 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително становище 

на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща функция 

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно със „Социална програма 

2022 г. – Община Варна /Приложение № 16/“. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги по време на комисията се зароди една предложение, което 

сега искам да направя, във връзка с това, че се увеличиха стойностните 

показатели на стандартите за социалните услуги и на тези, които са държавно 

делегирани. Предлагаме следното решение: 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение, да бъдат 

завишени с 10% стойностните показатели на стандартите за социални услуги, 

изпълнявани от външни доставчици, финансирани от местния бюджет, считано от 

01.04.2022 г. по Социалната програма, приложение № 16 от бюджета на Община 

Варна за 2022 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс към договорите с 

изпълнителите на социални услуги – местни дейности по Социалната програма. 

 

  Председателстващият подложи на гласуване направеното предложение от 

Марица Гърдева. 
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  Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

 Христо АТАНАСОВ 

Преминаваме към разглеждане на становище от ПК „Архитектура и 

градоустройство” с рег. № ОС22000311ВН/15.04.2022 г.  

 

 ПК „Архитектура и градоустройство“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по 

бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ /Приложение № 23/, като предлага да бъдат 

направени следните корекции: 

– на страница 1 в описателната част, текста „КОНКУРСИ 1. Консервация и 

адаптация на Южна порта на Античния град чрез изграждане на интерактивен 

информационен център и лапидариум - ул. "Цар Симеон", гр. Варна /50 000 лв./ 2. 

Математическа гимназия.“, да отпадне текста: „2. Математическа гимназия“ и да 

се чете: „2. Скейтпарк в кв. Аспарухово и Скейтпарк в ОСРК кв. Младост“. 

– на страница 4 в описателната част, текста: „ПУП – ПРЗ съгл. чл. 17 и чл. 

125 от ЗУТ за икономическа зона Варна с териториален обхват устройствени зони 

ПП, ПЧ и ОЗ съгласно общ устройствен план на територията на община 

Аксаково, с обхват при граници включващи: 

На северозапад: ПИ с идент. 67489.24.99, част от ПИ с идент. 67489.24.318, 

част от ПИ с идент.  67489.20.150, ПИ с идент. 67489.20.319, 

На север: част от ПИ с идент. 67489.21.109, ПИ с идент. 67489.21.822.“, 

следва да се чете: „ПУП – ПРЗ на основание чл.124а и чл.16 от ЗУТ за 

икономическа зона Варна северно от автомагистрала „Хемус“ до землищната 

граница на с. Слънчево с териториален обхват устройствена зона Пп, както е 

показано в графичната част на одобрения предварителен проект на ОУП на 

община Аксаково.“ 

– на страница 6, поради допусната техническа грешка, касаеща пропуснат 

идентификатор на обект, текста в заглавието: „Изработване на проект за ПУП- 

ПУР на улица с ширина 10 м., свързваща ул. "Роза" и ул. "Синчец", 

представляващ изменение на УПИ I-общ. И УПИ ІІ-общ. /ПИ 10135.2553.401 и 

ПИ 10135.2553.405/ кв. 46 по плана на 25-ти м.р., гр. Варна", следва да се чете: 

„Изработване на проект за ПУП-ПУР на улица с ширина 10 м., свързваща ул. 

"Роза" и ул. "Синчец", представляващ изменение на УПИ I-общ. И УПИ II-общ. 

/ПИ 10135.2553.401, ПИ 10135.2553.405 и ПИ 10135.2553.406/ кв. 46 по плана на 

25-ти м.р., гр. Варна".  



16 

 

– на страница 6, да отпадне обект: „ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 

10135.2562.116, ж.к. „Чайка“ № 98, съседен на детска градина № 22 – „Мечо пух“, 

район „Приморски“, нов, 2,6 дка, 3 000 лв.“ 

– Да бъде включен обект: „Изработване на ПУП-ПРЗ за IV микрорайон, 

район „Владислав Варненчик", гр. Варна" с площ 5,3 хектара на обща стойност 40 

000 лв.“ 

  

По последното предложение, което е да бъде включен обект: „Изработване 

на ПУП-ПРЗ за IV микрорайон, район „Владислав Варненчик", гр. Варна" с площ 

5,3 хектара на обща стойност 40 000 лв.“ в комисията не беше посочено откъде ще 

дойдат средствата и моето предложение е от  приложение № 23 Преходни обекти 

от т. 1 ПУП ПРЗ за СО „Боровец - север“ в т.ч. ИГП, което по договор от 2019 г., 

като от самия договор самата стойност е 76 864, 64 лв., а общо заложените 

средства са в размер на 126 875 лв. и от тях 50 000 лв. да бъдат за така 

направеното предложение за новия обект „Изработване на ПУП-ПРЗ за IV 

микрорайон, район „Владислав Варненчик", гр. Варна" с площ 5,3 хектара 

на обща стойност 50 000 лв.“.   
 

Председателстващият комисията подложи на гласуване направеното 

предложение от него за включване на нов обект „Изработване на ПУП-ПРЗ за IV 

микрорайон, район „Владислав Варненчик", гр. Варна" с площ 5,3 хектара на 

обща стойност 50 000 лв.“ 

 

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

предложението се приема. 

  

Председателстващият комисията подложи на гласуване в цялост за 

приложение № 23 „Програма за проектиране на обекти, включително обекти – 

недвижими културни ценности, по бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ /Приложение № 

23/. 

  Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

  Преминаваме към разглеждане на становище от ПК „Младежки дейности и 

спорт“ с рег. № РД22006857ВВН-005ВН/15.04.2022 г.  

 

Генадий АТАНАСОВ 

         ПК „Младежки дейности и спорт“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., както следва: 
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 1. Програма „Спорт“ 2022 г.  /приложение 25/ в размер на 1 500 000лв. след 

направената промяна е в размер на 1 400 000 лв. 

  2. Програма „Младежки дейности“ 2022 г. /приложение 26/ в размер на 

705 995 лв. след направената промяна е в размер на 615 995 лв. 

 3. Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 

2022 г. /приложение 27/ в размер на 243 000лв. 

  4. Програма „Спортно-туристически дейност“ 2022 г. /приложение 28/ в 

размер на 24 000 лв. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Имаме предложение за финансиране на БК „Черно море“ със средства в 

размер на 300 000 лв. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Това беше разгледано на заседание на комисията, но не успя да събере 

нужните гласове за положително становище. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

От името на нашата група правя това предложение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

От къде ще дойдат средствата? 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Няма от къде да го предложим и при не осъществяване на част от 

мероприятията да се кумулира сума в по редуциран размер за подпомагане на 

баскетболния клуб. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Искането за финансиране не беше само от страна на баскетболния клуб, но те 

искаха най-много средства в размер на 300 000 лв. Исканията бяха от шест 

различни клуб ние ги обединихме и гласуването беше анблок и сумата за 

исканите средства стана доста сериозна и не получиха подкрепа. От всичките 

шест искания Вие предлагате да бъде финансиран само БК „Черно море“. 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Член съм на комисията и предложенията от клубовете ги обединихме и 

анблок бяха гласувани. Колежката предлага при неизпълнение на някое 

мероприятие този буфер, който се получи да бъде за баскетболния клуб. Може би 
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е крайно неправилно предложено, но в момента не може да го вземем като 

решение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

При актуализацията на бюджета да бъде входирано. Вие решете дали да го 

подложа на гласуване? Поддържате ми си предложението? 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Поддържам го. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Искам да чуя мотиви как Вие предлагате финансиране само на този клуб от 

общия букет от шест искания? 

 

Мария АНГЕЛОВА 

При формиране на буфер евентуален тогава този буфер да бъде разпределен в 

съотношение спрямо другите клубове, като се запази съотношението на исканите 

суми обаче от всеки клуб. 

 

Мартин БАЙЧЕВ 

Така формулирано не може да се гласува, тъй като е във вариант евентуално 

и предложенията на клубовете са свързани с мероприятия. Ако ги удовлетворим с 

процентно финансиране те няма да могат да си проведат мероприятията. Според 

мен при целесъобразност при актуализация може да помислим и аз съм за 

намиране на средства за баскетбола за Варна, но не знам дали това решение ще ни 

задължи да правим нещо. Предложението е под условие и не мисля, че е 

подходящо да бъде гласувано от такъв сериозен орган като Общински съвет. 

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

 В действителност колеги чисто юридически това може да бъде становище на 

комисията по младежки дейности, но за сесия няма как да формулираме такова 

решение, защото няма да породи правни последици. На актуализация може да го 

внесете предложение. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

На актуализация ще направим предложение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към разглеждане на становище от ПК Европейски въпроси и 

международно сътрудничество с рег. № РД22006857ВН-001ВН/12.04.2022 г. 
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          ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” не дава 

положително становище на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта 

касаеща Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и източници 

на финансиране и разчет за капиталови разходи за съфинансиране по оперативни 

програми и проекти по източници на финансиране за 2022 г. /Приложение № 4/, и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на 

община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 

средства от Европейския съюз за 2022 г. /Приложение № 34/.  

          Има ли колеги, които са членове на комисията, за да ни обяснят, тъй като 

комисията без мотиви не е дала становище и аз не мога да кажа какви са мотивите 

на комисията. Становището на ПК „Финанси и бюджет“ е последно и може да 

промени становището на всяка една комисия. 

 

           Бистра ДИМОВА 

           Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници присъствахме на заседанието на комисията, която приключи работа в 

рамките на пет минути, като нямаше мотиви и изказвания.  

 

    Тодор БАЛАБАНОВ 

  Има и запис от комисията, който иска може да гледа и да се запознае. 

Колеги, моля за Вашите мнения и предложения. 

 

     Марица ГЪРДЕВА 

     Аз предлагам да гласуваме и да подкрепим в тази част бюджета с 

европейските програми  проекти, защото разчитаме на средства, които да дойдат 

отвън и това е много важно за развитието във всяка една област, когато с 

европейски средства може да решим нашите въпроси. Нека ние да го гласуваме 

ние сме комисията която взема окончателно решение преди решението на 

Общинския съвет. 

 

   Тодор БАЛАБАНОВ 

   Благодаря. Искам да Ви уведомя за резултата от гласуването на комисията 

„за“ – 2. Против – 1, въздържал се – 1 и за това не дава положително становище. 

 

           Режим на гласуване на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в 

частта касаеща Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и 

източници на финансиране и разчет за капиталови разходи за съфинансиране по 

оперативни програми и проекти по източници на финансиране за 2022 г. 

/Приложение № 4/, и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови 



20 

 

разходи, финансирани със средства от Европейския съюз за 2022 г. /Приложение 

№ 34/.  

 

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

предложението се приема. 

 

Преминаваме към разглеждането на становище от ПК „Търговия, туризъм и 

рекламна дейност” с рег. № РД22006857ВН-002ВН/14.04.2022 г. 

         Имаме писмо от дирекция „Туризъм“ с рег. № Т220000040ВН/13.04.2022 г., 

във връзка с дебат по време на комисията, което Ви е изпратено за информация. 

Комисията взе решение да се направи преценка дали да сключим договор за 

изготвяне на анализ на туристическия пазар с Асоциация на туроператорите. 

 

         Мартин БАЙЧЕВ 

         На комисията стана въпрос по предложение на Асоциация на инкаминг 

агенциите да се рекламира съвместно на чужди пазари и те предлагат за всяко 

вложено евро от общинския бюджет да дублират със същата сума и да я насочат в 

най-правилните таргети, като предложението им се мотивира на това, че ние сме 

заложили около 85 000 лв. за анализи, които те предлагат да дадат в доста по-

обширен формат и разполагат с база данни безвъзмездно на общината. 

Отбелязахме, че за хартиени брошури общината отделя стойност над 80 000 лв. от 

която може да се коригира. Мисля, че дирекцията е дала предложение от 4 пера да 

отпаднат по 10 000 лв. и да се приеме такова предложение. 

 

          Тодор БАЛАБАНОВ 

           По отношение, на това което поискахте от дирекция „Туризъм“ имаме 

предоставен разчет и подусловието е да се извърши проверка с оглед на 

законосъобразност. Предлагам до сесия да уточним този въпрос, тъй като към 

настоящия момент подобно становище нямаме. Дирекцията е посочила източници 

на финансиране от приложението от къде биха могли да дойдат средствата без да 

се увеличава рамката на приложение №19. Предлагам да дадем възможност за 

правно становище за договора и на сесия да вземем окончателно решение, ако се 

наложи ще дебатираме там. 

 

ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” дава положително становище 

на проектобюджет на Община Варна за 2022 г., Приложение № 19 „Разчет на 

разходите по бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от туристически данък”. 

   

          Преминаваме към разглеждане на становище от ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“ с рег. № РД22006857ВН-007ВН/15.04.2022 г. 
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  Христо АТАНАСОВ 

ПК „Благоустройство и комунални дейности” ппредлага следните промени, 

а именно: 

Средствата заложени във дейност 619 §10 за ефектно осветление на 

катедрален храм „Св. Успение Богородично“ град Варна в размер до 409 884,09 

лв. с включен ДДС да бъдат прехвърлени в функция „Култура, спорт, почивни 

дейности и религиозно дело“, дейност 745 „Обредни домове и зали“, §51 

„Основен ремонт“.  

В дейност 606 §51 да се добави нов обект „Проектиране на ул. ”Проф. д-р 

Георги Георгиев“, район „Приморски“, град Варна“ - 10 000 лв.  

Разходите да са за сметка на обект „Реконструкция на част от улица от о.т. 

3743 през о.т. 3744 до о.т. 3748, кв. 996, по плана на 5 м.р., район „Приморски“, 

град Варна, включително строителен надзор и др.“  

Било – общо – 120 000 лв. 

Става – общо 110 000 лв. 

2. Дава положително становище на План-сметка за дейност „Чистота“ за 

2022 г. и Капиталова програма от проектобюджета на Община Варна за 2022 г. и 

препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет“ за вземане на 

окончателно решение. 

            

           Тодор БАЛАБАНОВ 

 Предлагам да гласуваме цялостната функция Капиталова програма и План-

сметка за дейност „Чистота“ за 2022 г. от проектобюджета на Община Варна за 

2022 г.  и предложенията за изменения. 

 

  Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

            Преминаваме към разглеждане на становище от ПК „Култура и духовно 

развитие с рег. № РД21006857ВН-002ВН/15.04.2022 г. 

 

ПК „Култура и духовно развитие“ взе следното решение:  

 1. Предлага да бъдат заложени финансови средства в размер на 50 000 лв. за 

юбилейната програма на Държавна опера – Варна при Театрално – музикално 

продуцентски център – Варна   

           2. Предлага предвидените средства за фонд „Култура“ да бъдат 

разпределени, както следва:  

           -за фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата – 800 000 лв. 

           -за медийни проекти на доставчици на медийни услуги – 200 000лв.  
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Дава положително становище с така направените предложения за промени и 

допълнения на проектобюджета на Община Варна за 2022 г., функция „Култура, 

спорт, почивни дейности” и религиозно дело“, приложение №24 „Международни 

и местни културни прояви“ в т.ч. в т.ч. „Програма на дирекция „Култура и 

духовно развитие“ за поставяне на скулптурни композиции и пластични елементи 

на територията на град Варна - 2022 г. и Програма на фолклорен ансамбъл 

„Варна“ към НЧ „Христо Ботев 1928“ за 2022 г. в размер на 2 483 236 лв.  

  

Нямаме посочен източник на финансиране за средствата в размер на 50 000 

лв.  

за юбилейната програма на Държавна опера – Варна при Театрално – музикално 

продуцентски център – Варна писмо  с рег. № РД22007957ВН/13.04.2022 г. 

 

Мария ТОДОРОВА 

Оставям на комисията по финанси. 

 

Антония ЙОВЧЕВА 

Не нямам предложение на санитарен минимум е бюджета на дирекция 

„Култура и духовно развитие“. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Въпросът с 50 000 лв. за юбилейната програма на Държавна опера – Варна 

при Театрално – музикално продуцентски център – Варна . Молбата е до края на 

деня да бъдат уточнени 150 000 лв. от къде точно от ще бъдат пренасочени, във 

връзка с решението за функция „Здравеопазване“.  На сесия трябва да го кажем, 

както и разпределението по втора точка и двете неща ще бъдат допълнени до 

сесия, тъй като има предварителна промяна в размера на функцията, във връзка с 

решението ни за финансиране на ремонта на  онкодиспансера. 

 

  Резултати от гласуването: за – 14; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Преминаваме към разглеждането на становището на ПК „Транспорт“ с рег. 

№ РД22006857ВН-008ВН/15.04.2022 г., която е дала положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г. на дейност “Транспорт” - 

Приложение № 9.  

 

   ПК “Финанси и бюджет” дава положително становище за 

проектобюджета на община Варна за 2022 г. по приходи и разходи в размер 

на 559 700 000 лв. в едно с направените предложения за изменения и 
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допълнения от администрацията и от комисията и възлага на Кмета на 

Община Варна в лицето на дирекция “Финанси и бюджет” и да изпълни 

решенията на комисиите и да бъдат извършени съответните промени в 

приходната и разходната част на бюджета, обяснителна записка, 

приложенията и проекторешенията на Бюджета на Община Варна за 2022 г. 

до заседанието на Общински съвет – Варна, което ще се проведе на 20.04.2022 

г. 

           1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 52, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г.; чл. 39 и чл. 94 от Закона за 

публичните финанси, и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22006857ВН/31.03.2021 г., Общински съвет – Варна: 

І. Приема бюджета на община Варна за 2022  г. по приходите и 

разходите, както следва:      

1.  (в лв.) 

1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:                                         559 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.: 239 844 806 

 Неданъчни приходи за държавни дейности  133 320 

 Трансфери, в т.ч.: 

 

-обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11/                           

219 141 036 

 

219 141 036 

  

Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч.: 

преходен остатък от 2021 г. – 20 572 203 лв.  

 

20 570 450 

   

 

1.2. 

 

Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 

319 855 194 

   

 Имуществени и други данъци                                                108 573 500 

 Неданъчни приходи 

 

Трансфери, в т.ч.: 

  

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:                                                                 

99 149 563 

 

/-8 239 867/: 

 

     4 243 400: 

       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   

        259 100 

      - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи-§ 31–13 
 

   3 984 300  

              

 
 

 Трансфери между бюджети (нето) 

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)  

          

    

  /-4 630 090/ 

  /-7 853 177/ 
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   Временни безлихвени заеми, в т.ч.:    
 

-  предоставени заеми - /-4 736 583 лв./ 

 - възстановени заеми – 4 014 114 лв. 

     /-722 469/ 

 

      

       
 

 Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч. преходен остатък от 

2021 г. в размер на 23 501 374 лв.  

 121  094 467 
 

 

          

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       559 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          239 844 806 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 

дейности, в т.ч.:      

                                                  

319 855 194 

а/ за местни дейности                                                  300 893 048 

б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 18 962 146 

   

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр.№33/, в т.ч.:        

 

559 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            27 922 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                         6 470 000 

 Ф-я Образование                                                                  202 245 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                                30 050 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          26 200 000 

 Ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда                       180 144 000 

 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                         26 459 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            56 941 000 

 Ф-я Разходи, некласифицирани в други функции                   3 269 000 

   

ІІІ. 

 

 

Приема разходи по определени дейности и приложения/в лв./:   

 -  разходи по определени дейности, разпределени в Община Варна, 

райони и кметства /Пр. 5/: 

          д.122 „Общинска администрация" – 26 503 613 лв. 

          д.562 „Асистенти за лична помощ“  - 3 433 лв. 

          д.622 „Озеленяване“ – 3 775 000 лв. /без  УПО/ 

          д.623 „Чистота" – 34 325 757 лв. /без УПО/ 

 д.619 „Други дейности по жилищното строителство,   

благоустройството и регионалното развитие" – 48 965 859 лв.                                                                

          д.759 „Други дейности по културата“ – 40 000 лв. 
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          д.898 „Други дейности по икономиката“ – 10 456 160 лв.             кметства с населени места /Пр. № 5/ 

 

  

-  дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №5а/        
    

-  дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/      

 

 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 

/Пр.№ 6а/         

 

 

1 636 647  
 

    11 414 592 

 
 

 

 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 

т.ч. преходен остатък от 2021 г. – 10 564 397 лв.   /Пр.№ 7/     

                                                      

44 448 808 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  

за транспорт по групи правоимащи /Пр. №9/     

 

- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми /Пр.12/: 

 

      8 809 124 

           - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от финансова 

или кредитна институция с поемане на нов общински дълг /Пр.12а/  

 

- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на 

основание решение №1034-2 (23)21.12.2017 г.; № 1425-2 (36) 

19.12.2018 г.; 528-4 (14)04.03.2021 г. и 794-8 (22)10.12.2021 г. на 

Общински съвет-Варна/Пр. 12 б/ 

 

- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на 

основание решение на Общински съвет – Варна № 1418-

2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. 12в/ 

 

 - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от „Фонд 

Флаг“ ЕАД, на основание на решения на Общински съвет Варна № 

526-4, т.III (Пр.14)/04.03.2021 г. и №526-4, т.II(Пр.14) 04.03.2021 г. 

/Пр. 12г/  

 

   - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален 

„Фонд градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения 

на Общински съвет – Варна № 526-4, т. IV(14)04.03.2021 г.; №526-4, 

т. V(14)04.03.2021 г.; № 1418-2. ІІІ(Пр.36)19.12.2018 г., изм. с 

решения № 420-2.1(Пр.10)16.12.2020 г. и №801-1 (Пр.23)01.03.2022 

г.; №1577-6 (Пр.39)24.04.2019 г. и  №526-4, т. I (14)04.03.2021 г. 

/Пр. 12д/   

  

    35 327 258      

               

           

                

    1 623 116 

  

       

530 056   

  

     

 

 

 38 814 739 

  

 

     

 

    

 

  

 41 957 454 

 

- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 606 „Изграждане, 

ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /без разходите на общинско предприятие 

„Паркинги и синя зона“/ /Пр.4а/                                                                       61 731 972 
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         - Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 619 „Други дейности 

по жилищното строителство,  благоустройството и регионалното развитие" (без 

разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“), /Пр. №4б/  

                                                                                                                              41 428 247                                   

- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 832 „Служби и 

дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – Основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа /Пр. №4в/  

                                                                                                                     4 388 240 

                                                                                   

- дейност 606 „ Изграждане , поддържане и ремонт на улична мрежа“ – 

трансфер от АПИ за зимно поддържане на републикански пътища в размер на 

24 212 лв.- преходен остатък от 2021 г. и дейност 832 „Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на пътища“- трансфер за местни дейности за 

зимно поддържане и снегопочистване на общински  пътища от ЦБ - 466 536 лв., в 

т.ч. по ЗДБРБ за 2022 г. – 259 100 лв. и преходен остатък от 2021 г. – 207 436 лв., / 

Пр. №10б/. 

 

ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и 

източници на финансиране по бюджета за  2022  г. в размер на 144 374 450 лв., и 

Индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни програми и проекти 

на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на 79 565 780 лв., в т.ч. разчет за 

капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр. №4, 

Пр. №34/. 

 

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

местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински 

съвет Варна приема Разчет на разходите, финансирани от приходи по §40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи“/Пр. №8/. 

 

VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

приватизационни сделки в размер на 1 500 000 лв. /Пр. №15/. 

   

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

местната администрация, чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република 

Бърлгария за 2022 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет - Варна приема Разчет за финансиране на капиталови разходи от 

целева субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен 

ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в размер 

на 3 984 300 лв. /Пр.№ 10/. 
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         VIII. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  Общински съвет - Варна приема обекти, финансирани с 

преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г.  в размер общо на 1 244 656 

лв. /Пр.№10а/. 

 

IX. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по функции и 

дейности/ без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на 

делегиран бюджет/, в т.ч. на Кмета на община Варна, Председателя на общински 

съвет – Варна, Кметовете на райони и Кметовете на кметства. /Пр. № 18/. 

 

X. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане на част 

от транспортните разходи, съгласно чл.35 от ПМС № 31/17.03.2022 г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Пр. №21).  

 

XI. Приема лимити за социално – битови разходи и разходи за 

представителни цели; общински програми; разчет за целеви разходи, 

субсидии и трансфери по бюджета:   

 

1. Приема лимити за:        

1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за 

основни заплати на служителите, съгласно чл.36 от ПМС № 31/17.03.2022 г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за  2022 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на 

Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер на 

разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.94 от 

ЗДБРБ за  2022 г. в общ размер от 44 402 лв. /Пр. №13/. 

1.3 Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер до 

1% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 

администрация“, съгласно чл.94 от ЗДБРБ за 2022 г. в размер на 22 201 лв., /Пр. 

№13/. 

 

 2. Приема Програми и утвърждава разчет за целеви разходи, целеви 

субсидии и целеви трансфери по бюджета за 2022  г., по функции, както следва: 

 2.1. функция Общи държавни служби: 

 2.1.1. „Програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински 

съвет – Варна за 2022 г.“ в размер на 38 380 лв. по местна дейност 123 „Общински 

съвети“, /Пр. 32/ 
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  2.2.  функция Образование: 

  2.2.1. Програма „Младежки дейности 2022“ в размер на 615 995 лв., по 

местна дейност 369 „Други дейности за младежта“  /Пр. 26/, в т.ч.:  

   •по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 5 

000 лв. 

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

- 35 000 лв., в т.ч. на: 

-ВСУ “Черноризец Храбър“ – 30 000 лв.; 

-Висше училище по мениджмънт – Варна – 5 000 лв. 

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

нестопанска цел“ утвърждава целево финансиране в размер на 265 995 лв., в т.ч. за: 

- доброволчески стажове – 10 000 лв. 

- проекти на неправителствени организации – 102 000 лв. 

- Варненска и Великопреславска Света Митрополия, съгласно споразумение 

за сътрудничество с Община Варна – 23 000 лв. 

 - СНЦ „Арлекин“ за провеждане на младежки филмов и медиен фестивал 

„Арлекин“– 12 000 лв. 

 - СНЦ „Младежка организация България в Европа"- младежка инициатива 

"Варна с безопасни улици: СПРИ! Давам път на пешеходец!" – 2 000 лв. 

- СНЦ „Моят град“ за младежка инициатива "Аз избирам своето бъдеще" – 

22 000 лв. 

 - СНЦ "Алтернативно пространство" за младежка инициатива "Щък тук-там: 

Презареждане" – 5 000 лв. 

  -СНЦ "ВарнаЛаб" – за младежка инициатива "Обучение в област 

електроника, радиотехника, електротехника" – 10 000 лв. 

   - СНЦ "Пресклуб Варна" – за младежка инициатива "Виж как се прави" – 

13 425 лв. 

   - ВК "Варна-ДКС" – за младежка инициатива "Активни младежи! Активна 

Варна!" -16 000 лв. 

 - Фондация "Академия за рециклиращо изкуство" – за младежка инициатива 

"Изкуство и социална отговорност" – 6 300 лв.  

- Асоциация "Да съхраним жената" – за младежка инициатива "Повишаване 

на функционалната грамотност за старт на младежко предприемачество и заетост"  

- 14 270 лв.              

- СНЦ „Славянски културен център“ за младежка инициатива „Децата на 

Варна рисуват”(второ издание)– 18 000 лв. 

- СНЦ "Приятели на морето" – за младежка инициатива "Различно лято" – 

12 000 лв. 

-по §61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)“ в 

размер на 56 500 лв., в т.ч. на: 



29 

 

- Икономически университет – Варна – 15 000 лв. 

- Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов"-Варна – 5 000 лв. 

- Технически университет – Варна – 15 500 лв. 

- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – 18 000 лв. 

- Колеж по туризъм – Варна – 3 000 лв. 

 2.2.2. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на 

ученици и студенти с изявени дарби през 2022 г.“ по местна дейност 389 „Други 

дейности по образованието“ /Пр.29/, в размер на 117 500 лв., в т.ч.: 

  •по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ –   

20 000 лв.  

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

нестопанска цел“ – 2 000 лв. на: 

 - Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, съгласно споразумение 

с Община Варна за реализиране на Ораторски форум “Гласът на младите“ – 2 000 

лв. 

 2.2.3. Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, 

ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2022 г.“ по местна дейност 389 „Други дейности по 

образованието“ /Пр. 30/, в размер на 32 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 

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

цел“, в т.ч. на: 

 - Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, съгласно споразумение 

с Община Варна за реализиране на "Лятна ваканционна школа при Първо 

българско училище Варна" – 5 000 лв.        

- Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“, училища - за реализиране 

на програма "Театрална работилница "Усмивка" – 5 000 лв. 

- сдружение "Младежки алианс - Варна"; сдружение "Милосърдие за теб"- 

район "Владислав Варненчик" за реализиране на подкрепяща, медиаторска 

програма в районите на гр. Варна – 10 000 лв. 

  2.2.4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

специалисти в община Варна през 2022 г.“, по местна дейност 389 „Други дейности 

по образованието“ /Пр. 31/ в размер на 115 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 12 

000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“ на: 

  -  Съюз на учените - Варна за реализиране на „Месец на науката“ – 5 000 лв. 

  - Сдружение "Асоциация за образование, иновации и развитие" за 

реализиране на Форум "Педагогически мениджмънт за овладяване потенциала на 

децата със СОП" – 7 000 лв. 

 

 2.3. функция Здравеопазване:  
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  Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве и утвърждава целеви субсидии за осъществяване на 

общинските програми, разпределени по лечебни заведения по местна дейност 469 

„Други дейности по здравеопазване“, /Пр. №22/,  както следва: 

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

предприятия“, в т.ч.: 

2.3.1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” - целева 

субсидия в размер на 25 000 лв. на Медицински център за рехабилитация и спортна 

медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/  

2.3.2. „Скрининг на очни заболявания"- целева субсидия в размер на 10 000 

лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД  

2.3.3. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 

вещества” - целева субсидия в размер на 75 000 лв. за „Многопрофилна болница за 

активно лечение Света Марина“ ЕАД 

2.3.4. „Профилактика за рака на гърдата" – целева субсидия в размер на 15 

000 лв. на ДКЦ 5 „Св. Екатерина" ЕООД  

 2.3.5. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза "- целева субсидия 

в размер на 24 000 лв. на следните лечебни заведения: 

-  Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 4 000  

лв.;  

-  Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” – 4 000 лв.; 

-  Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.;  

-  Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв.;  

-  СБАЛОЗ „Марко А. Марков" ЕООД - 4 000 лв.;   

-  АМЦСМП "Проф. Д. Стаматов" ЕООД – 4 000 лв.; 

2.3.6. „Скрининг на заболяванията на белия дроб" - целева субсидия в размер 

на 28 000 лв.  на следните лечебни заведения: 

- Диагностично – консултативен център 1 „Св. Клементина " ЕООД - 4 000  

лв.;   

  - Диагностично – консултативен център 2 „Свети Иван Рилски“ – Варна”  - 

2 000 лв.;  

-  Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.  

-  Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв. 

-  Диагностично – консултативен център 5 ЕООД  - 4 000 лв. 

-  Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” - 4 000 лв.  

-  СБАЛПФЗ ЕООД - 2 000 лв.  

-  СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД – 4 000 лв. 

2.3.7. „Контрол на миопия и ранно детско зрение“ - целева субсидия в размер 

на 10 000 лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД 
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2.3.8. "Комплексно пост - Ковид проследяване" – целева субсидия в размер 

на 30 000 лв.  на следните лечебни заведения: 

-Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 5 000  лв.   

-Диагностично – консултативен център 2 „Свети Иван Рилски“ ЕООД - 5 000 

лв.  

- Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 5 000 лв.  

- Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 5 000 лв. 

- Диагностично – консултативен център 5 ЕООД  - 5 000 лв. 

- Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна ЕООД” - 5 000 лв.     

2.3.9. "Профилактика на онкологични заболявания" - целева субсидия в 

размер на 10 000 лв. на СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД 

2.3.10."Профилактика на женското здраве" - целева субсидия в размер на 10 

000 лв. на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД 

2.3.11. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 

основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 

150 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“, местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“ 

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

нестопанска цел“: 

2.3.12. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - целева субсидия в 

размер на 10 000 лв. на Варненско дружество по детска ендокринология по §45 

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

 -  по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-): 

2.3.13.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 20 000 

лв. по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Факултет за обществено здраве.  

2.3.14. Програма на дирекция „Превенции“ в дейност 469 „Други дейности 

по здравеопазване“ - „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 

млади хора - 2022“, в размер на 243 000 лв., /Пр. 27/ 

2.3.15. целева субсидия за лечебни заведения в размер на 287 640 лв. по 

параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, 

както следва: 

- целева субсидия за лечебни заведения в размер на 107 640 лв. по решение 

на Общински съвет - Варна № 1588-6/39/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на 

енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за кандидатстване във фонд 

"Енергийна ефективност и възобновяеми източници", изготвяне на проектно 

предложение и бизнес план, консултантска помощ при защитата на проекта пред 

фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна 

процедура за избор на изпълнител по проекта 
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- целева субсидия на ДКЦ  V "Св. Екатерина" ЕООД за изграждане на 

асансьорна уредба – 180 000 лв. 

 

2.4. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

2.4.1. „Социална програма на Община Варна за 2022 г.“, в местните дейности 

545 "Социални услуги в домашна среда" и 589 "Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", общо в размер на 4 679 916 лв., 

в т.ч. целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел“ общо в размер на 57 000 лв. /Пр. №16/, както следва: 

- на Български червен кръст за организиране на Коледен благотворителен 

концерт „Заедно за Коледа“ и коледни пакети за лица и семейства в неравностойно 

положение, в размер на 7 000 лв.  

- на фондация „Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в 

неравностойно положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на 

младежи, възпитавани в институции и провеждане на беседи: пастирски и 

психологически въпроси и отговори“, в размер на 20 000 лв.  

- на неправителствени организации за 6 малки проекти на стойност до 5 000 

лв., общо в размер на 30 000 лв., насочени към целеви групи – деца и възрастни в 

неравностойно положение.  

- по §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ – 229 000 лв. 

 

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

2.5.1. Програма за проектиране на обекти, включително обекти - недвижими 

културни ценности по бюджета за 2022 г. - 2024 г., /Пр. №23/. 

 2.5.2. целева субсидия в размер на 75 000 лв., съгласно Наредба на Общински 

съвет - Варна за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и 

благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, 

собственост на община Варна -  за реализиране на проекти, по §45 „Субсидии и 

други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, местна дейност 

622  „Озеленяване“ /Пр. №2, Пр. №5/. 

 

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

2.6.1. Програма „Спорт” в размер на 1 400 000 лв., местна дейност 714 

„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. №25/.          

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

нестопанска цел“, в т.ч. с целеви субсидии за спортни клубове и организации – 858 

340 лв. 

2.6.2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2022 г.“, в т.ч. 

Програма на фолклорен ансамбъл „Варна“ към НЧ „Христо Ботев“ и Програма на 

дирекция „Култура и духовно развитие“ за поставяне на скулптурни композиции и 
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пластични елементи на територията на град Варна за 2022 г.“ – общо в размер на 

2 419 600 лв., в т.ч. по фонд „Култура“ – 1 000 000 лв.“ Програма „Международни и 

местни културни прояви за 2022 г.“ е планирана в местна дейност „Други дейности 

по културата“, дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ и §61-02 

„Предоставени трансфери“  /Пр. 24/, в т.ч.: 

• целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел“ в размер на 461 000 лв., /Пр.24/, в т.ч. целева 

субсидия на: 

- Фондация „Човек на фокус“ в размер на 25 000 лв., съгласно споразумение 

за сътрудничество с Варненска и Великопреславска Митрополия, местна дейност 

759 „Други дейности по културата“, /Пр. №24/. 

- за Общински фонд "Култура" – 371 000 лв., местна дейност 759 „Други 

дейности по културата“, /Пр. №24/ 

- Народно читалище "Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна за 

реализиране на Програма на ансамбъл "Варна" за 2022 г. в размер на 65 000 лв., 

дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ /Пр. №24/. 

• целеви субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“ в размер на 569 000 лв., местна дейност 759 „Други 

дейности по културата“ за Общински фонд "Култура"  /Пр. №24/. 

• целеви субсидии по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата“, местна дейност 759 „Други дейности по културата“ в размер на  

103 980 лв., /Пр. №24/. 

• целеви трансфер по §61-02 „Предоставени трансфери“ общо в размер на 

210 000 лв., както следва: 

 -  на Театрално-музикален продуцентски център – Варна /ТМПЦ/ - 160 000 

лв. за подпомагане дейността чрез съвместно финансиране, съгласно сключен 

договор с Министерство на културата, /Пр. №24/.  

-на Държавен куклен театър за подпомагане дейността, чрез съвместно 

финансиране, съгласно сключен договор с Министерство на културата в размер на 

50 000 лв. /Пр. №24/. 

 

 2.7. функция Икономически дейности и услуги: 

 2.7.1. Програма „Спортно туристическа дейност 2022 г.“ в размер на 24 000 

лв. субсидии  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“, местна дейност 862 „Туристически бази“/Пр. №28/. 

 2.7.2. Програма „Туризъм за 2022 г., в размер на 2 828 008 лв., в т.ч. 60 000 

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

цел“, местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“,  /Пр. №19/, в т.ч. 

целева субсидия на:  
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 - Българска асоциация на сомелиерите и вино ценителите в размер на 5 000 

лв. за провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“; 

 - Варненска асоциация на ресторантьори и хотелиери за организиране и 

провеждане на международно изложение и конференция „Туризъм-Експо 

Дестинация Варна" 2022 в размер на 5 000 лв.; 

 - Варненска туристическа камара за организиране и провеждане на 

кулинарна изложба „Да споделим Никулден" в размер на 5 000 лв. 

 - Съюз на екскурзоводите в България за организиране и провеждане на 

изложба „#Варна - приветства всички Вас!" в размер на 5 000 лв. 

  - Фондация „Св. св. Константин и Елена" за организиране и провеждане на 

Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с грозде и гроздови 

продукти в размер на 5 000 лв. 

  - Съюз на хотелиерите за отбелязване на 65 години от създаването на к.к. 

Златни пясъци в размер на 5 000 лв. 

 - на Сдружение „Български бизнес форуми за организиране и провеждане на 

„Innowave Summit 2021"  в размер на 6 008 лв. – преходен остатък от 2021 г. 

2.8. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 

предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. 2.  

 

 3. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет 

Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 

по съответните функции, както следва за: 

3.1. функция Здравеопазване: 

Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”, по §42-14 „Обезщетения и 

помощи по решение на Общински съвет“ /Пр.2/:  – 547 071 лв., в т.ч. за: 

3.1.1. Подпомагане на лечението на граждани в размер на 171 050 лв., в т.ч.  

преходни от 2021 г. - 1 050 лв. /Пр. № 2/.   

    3.1.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура в размер на 376 021 

лв., в т.ч. преходни от 2021 г. – 116 021 лв., /Пр. № 2/.      

   3.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

   Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и 

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

„Други дейности по социалното осигуряване”, по §42-14 „Обезщетения и помощи 

по решение на Общински съвет“ /Пр.2/:  – 229 000 лв., в т.ч. за: 

   3.2.1. Социално битови разходи на социално слаби граждани в размер на 

220 000 лв., /Пр. № 2, Пр. № 16/. 

  3.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - в размер на 9 000 лв., /Пр. 

№ 2, Пр. № 16/.                         

  3.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
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  3.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна 

дейност 745„Обредни домове и зали” – 15 000 лв., по §42-14 „Обезщетения и 

помощи по решение на Общински съвет“ /Пр. № 2/.  

    3.4. функция Икономически дейности и услуги: 

    3.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на местна 

дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 809 124  лв., в т.ч. 360 

000 лв. преходни от 2021 г., по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 

Общински съвет“  /Пр. №9/. 

   3.5. Утвърждава разходи от преходен остатък на приходите от дарения за 

бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 162 617 лв. по §52 

„Придобиване на ДМА“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от 

стихийни бедствия и аварии“ за обект "Изграждане подпорна стена на ул. "Борис 

Киряков" № 31, кв. "Аспарухово",  /Пр. №2, Пр. №4/.  

   4. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от концесионни 

плащания през 2022 г. /Пр. №33/. 

  5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси за 

водовземане на минерала вода за 2022 г. /Пр. №17/. 

   6. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета в размер на 72 000 лв. по бюджета на Общински приют 

за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за притежаване на куче“, 

съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, от общ бюджет за 

2022 г. в размер на 510 930  лв. /Пр. №1, Пр. №2/. 

 

XІI.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2022 г. в размер на 

44 073 577 лв., /Пр. №11/. 

 

XIII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще бъдат 

събрани през 2022 г. /Пр.№14/. 

 

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

местната администрация чл. 94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за средствата от 

Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране на проекти и 

програми на Европейския съюз /Пр. №1 и Пр. №34/. 

 

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

местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на временни безлихвени заеми 

по индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз от 
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бюджета на община Варна в размер на 4 736 583 лв. за финансиране на проекти и 

програми на ЕС, до възстановяването на разходите от Управляващия орган / Пр. 

№1 и Пр. №34/. 

 

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

местната администрация и чл. 104, ал.1, т. 5 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на средства за 

съфинансиране/недопустими разходи и трансфери между сметки за средствата от 

Европейски съюз на проекти и програми на Европейския съюз от бюджета на 

община Варна, в размер на 7 853 177 лв., по индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз /Пр. №1 и Пр. №34/. 

 

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

местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана бюджетна прогноза за 

местни дейности за периода 2022-2025 г., съгласно приложение /Пр.№35/.  

  

XVIII. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна определя 

второстепенните разпоредители с бюджет за 2022 г., съгласно приложение /Пр. 

№20/. 

 

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

местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през  2022 г. в размер на 394 000 000 лв. 

 

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

местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна определя максимален размер на ангажиментите за 

разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 467 000 000 лв.  

 

XXI. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2022 

г. - до 178 515 000 лв.  

 2. Максимален дълг към 31.12.2022 г. - до 267 361 000 лв.  

 3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат 

издадени през 2022 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна 
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субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

Максимален размер на издадените общински гаранции към 31.12.2022 г. - до 5% от 

общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен 

отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

 

XXII. На основание чл.21, ал. 1, т.6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за 2022 

г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 

2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и  

медикаменти 

 3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните 

и образователни заведения 

 

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

и местната администрация и чл. 95 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет – Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в 

размер на 20 000 лв. по параграф §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи“, местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от бедствия и аварии“ /Пр. №2/  

 

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

и местната администрация и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет – Варна дава съгласие временно свободните средства по бюджета на 

Общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи 

и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 

се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 

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

и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Варна дава съгласие при възникнала необходимост и временен 

недостиг, да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени 

проекти от бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от 

Управляващия орган.  

 

 XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.84, ал.6 от Закона за публичните 
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финанси, Общински съвет – Варна приема за сведение Протокола от публичното 

обсъждане на проектобюджета за 2022 г. /Пр. №36/.  

 

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

и местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна: 

-да определи конкретните лица, права и задължения на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 

 -да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

разпределени по тримесечия. 

 -в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7 от Протокол № 

14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в общинските 

детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да им бъдат определени 

и утвърдени със самостоятелни бюджети. 

 - възлага на Кмета на община Варна функцията по изграждането, основния 

ремонт и реконструкцията на площадки за игра на открито и спорт в детските 

градини, включени в Разчета за капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. 

4/ и в качеството на възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи 

необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със 

самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на детските градини. 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 125 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на община Варна, както 

следва: 

1.да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на изменение в 

макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други 

непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година: 

1.1.в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност 

1.2.в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да изменя общия размер 

на разходите 

1.3.Кметът на общината има право да одобрява допълнителни разходи по 

съответните дейности в рамките на бюджета за годината, свързани с превенцията 

на разпространението на COVID – 19, лечението на заразените лица или 

ограничаване на последствията от COVID – 19 
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2.в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди 

3.след извършване на промените, Кметът включва информация за същите в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях  

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

упълномощава Кмета на община Варна: 

-да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници  за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие. 

-да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 

източници на финансиране за авансово финансиране на европейски програми и 

проекти при необходимост. 

-да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 

източници за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост при 

реализиране на програми и проекти. 

-да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за сметките 

за средства от Европейския съюз по оперативните програми, съгласно 

изискванията на Министерство на финансите. 

-да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет. 

-да сключи договори с Министерството на културата за съвместно 

финансиране на културни институти в гр. Варна 

 

  Резултати от гласуването: за – 14; против - 3; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД22006855ВН/31.03.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на 

дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 
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Давам думата на г-н Христо Иванов – заместник- кмет на Община Варна за 

да ни направи кратко презентиране за проектите, по които предстои да вземем 

заем за финансиране.  

  

Христо ИВАНОВ 

(Г-н Иванов представи информация за предложението, относно даване на 

съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, която е приложена към протокола).   
 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря на г-н Иванов. Давам думата на г-жа Господинова. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Мисля, че всички вече подробно сте се запознали с финансовите параметри, 

които предлагаме за вземане на решение по дълговите инструменти. Предлагам 

индикативните параметри при финансиране на проектите.   

(Г-жа Господинова запозна членовете на комисията с предложенията за 

поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския 

дълг).   

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря на г-жа Господинова. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

За кредита, който е 30 млн. лв. защо е избрана банка „ДСК“ и по какъв 

критерий? Общия дълг, който Община Варна възнамерява да приеме това са 

веднъж 30 000 000 лв. и веднъж 50 000 000 лв. и още един път 1 600 000 лв. за 

проект „Екологично чист транспорт на Варна“. Не разбрах за онези 16 млн. лв., по 

мостово финансиране ли са или са също дълг към ФЛАГ? Колко точно е размера 

на дълга в момента на Община Варна? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

По първия въпрос кой е избрал Държавна спестовна каса аз Ви казах, че 

това е Регионален фонд за градско развитие за Северна България със съпътстваща 

банка „ДСК“ и за това в годините виждате, че кредитите ги вземаме с две 

кредитни линии. Те са избрани по прозрачна процедура от фонда на фондовете в 

България, които са негови посредници. Те са финансови посредници на този 

фонд. През тях минават всички финансови инструменти на България. Те затова са 

избрани има за Южна България и Северна България е в комбинация със спестовна 

каса, но не сме го избирали ние. Просто за да ползваме такъв финансов 
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инструмент от грантовете се обръщаме към фонда на фондовете, които за Северна 

България работят със спестовна каса. За Южна България е ФЛАГ заедно с ОББ. 

Към момента разграничавам банки кредитни  институции, които е до 15% 

разходи, остатъчния дълг към 2020 г. на общината е 100 657 х. лв., за 2021 г. в 

края на годината имаме 90 198 х. лв. Заедно с фондовете до 18% и с ФЛАГ, който 

не се включва в проценти и даже с ДДС6, което казах, че месец януари го 

възстановихме общият размер на дълга за края на 2021 г. е 108 955 431 лв. 

процентите за този дълг за годината са 10,7% имаме разходи за обслужване на 

дълга при този остатъчен размер, където размерът е до 15% или съответно до 18% 

с фонда на фондовете 11% т.е. ние може да си позволим този дълг. Средствата по 

другия проект „Екологично чист транспорт на Варна“ е в размер на 13 млн. лв. и 

ние сме го внесли на Вашето внимание за поемане на дълг от фонд ФЛАГ за 

мостово финансиране, но тъй като той ще е необходим за окончателно плащане 

или за междинно плащане може да се наложи, когато е необходим тогава ще 

сключим договора с ФЛАГ. Може да се наложи окончателно и може да се наложи 

през месеците да няма възстановяване на цялата сума, ще сключим договора и 

тогава поетапно да приключване на реализацията на проекта. Тези 13 млн. лв. ще 

бъдат използвани, тъй като те представляват авансовото плащане по проекта. Този 

проект започва от Управляващия орган с един аванс и казва ние може да ви 

даваме безвъзмездната помощ до този аванс и накрая трябва Вие да си 

приключите проекта да го отчетете и ние ще Ви верифицираме разходите. 

Предлагаме решението да бъде взето, за да сме мобилни за сключване на 

договора, когато е необходимо с фонд ФЛАГ.   

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря г-жо Господинова. 

  Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,  чл. 17, ал. 1  и чл. 19а от 

Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

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

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

РД22006855ВН/31.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез 

сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, 

финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско 
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развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансиращата 

институция по инструмента за финансиране на проектите: 

- „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. 

Варна”; 

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, 

Община Варна“.  

 -  „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, 

Община Варна“, 

при следните основни параметри:  

 Кредитори: 

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 

- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  

· Максимален размер на кредита – до 30 000 000 лв., разпределен както 

следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

· Валута – лева 

· Размер на кредита - до 17 700 000 лева (седемнадесет милиона и 

седемстотин хиляди лева) 

· Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 

· Срок на кредита – 192 месеца 

· Срок на усвояване – до 31.12.2023 г. на части, в рамките на срока на 

усвояване  

· Срок за погасяване –  168 месеца 

· Погасителен план: 

  - Гратисен период по главницата – 24 месеца   

  - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски, дължими от третия 

месец след изтичане на гратисния период  

- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 

 Лихвен период – лихвата се начислява и е дължима на тримесечна база 

·Максимален годишен лихвен процент – 5% от лихвения процент по 

кредит Б 

·Такса управление – без такса 

·Такса ангажимент – без такса 

·Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на Банка ДСК АД 

·Обезпечение – Особен залог по реда на Закона за особените залози върху 

съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за собствените 

приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от 

Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка 
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на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по 

тази сметка също са обект на особен залог. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 

·Валута – лева 

·Размер на кредита - до 12 300 000 лева (дванадесет милиона и триста 

хиляди лева) 

·Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 

·Срок на кредита – 192 месеца 

·Срок на усвояване – до 31.12.2023 г., на части, в рамките на срока на 

усвояване  

·Срок за погасяване – 168 месеца 

·Погасителен план: 

 - Гратисен период по главницата – 24 месеца;   

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски, дължими от третия 

месец след изтичане на гратисния период; 

- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 

- Лихвен период – тримесечен. 

·Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от  3мEURIBOR + надбавка от 3.25% годишно 

·Такса управление – 0,2% годишно   

·Такса ангажимент – 0,25% годишно, дължима от подписване на договора 

за кредит до пълно усвояване на кредит Б 

·Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на „Банка ДСК“ АД 

·Обезпечение – Особен залог по реда на Закона за особените залози върху 

съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за собствените 

приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от 

Закон за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закон за публичните финанси, включително и тези постъпващи по 

бюджетната сметка на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за 

наличностите по тази сметка също са обект на особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 

договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

3. При отказ от страна на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 

„Банка ДСК“ АД да финансират проектите „Разширение на Зона за платено 

улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна”, „Основен ремонт/реконструкция 

на улична мрежа в район „Аспарухово”, Община Варна“ и „Основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, Община Варна“ или 

на някои от тях, Общински съвет – Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, 

т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от 

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

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

отчитане на бюджета на Община Варна, взема решение Община Варна да поеме 

дългосрочен дълг в размер до 30 000 000 лв. за финансиране на проектите 

„Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна”, 

„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, 

Община Варна“ и  „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 

„Одесос”, Община Варна“ чрез банков заем със следните параметри: 

· Валута – лева 

· Размер на кредита - до 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) 

· Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 

· Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 

и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ 

– обща изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

· Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 3 г. 

- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  

- Срок за погасяване – 15 г., с 3 г. гратисен период за главницата   

- Начин на погасяване -  на равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 

- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 

· Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

· Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера на 

заема   

· Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора от 

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на 

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 

· Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на 

лихва; 

· Допълнителни условия – сключването на договор с избраната кредитна 

институция не следва да се обвързва с обслужване на банковите сметки на 

общината. 
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4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор 

на финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова 

или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на 

Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

- Обект на финансирането;  

- размер и вид на финансирането;  

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в 

процедурата;  

- Критерии за оценка на офертите;  

- срок на валидност на офертите;  

- място, срок и начин на подаване на офертите;  

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и 

лице за контакт;  

4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината минимум годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 

бюджет за 2021 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, 

считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на 

общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни дни 

преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е 

длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането 

и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 

назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 

икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  

4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 

установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща 

информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника 

допълнително документи и информация. Комисията разглежда допуснатите до 
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участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и 

класира кандидатите. За оценяването и класирането на кандидатите комисията 

съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината. След 

утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички кандидати. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия 

брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, 

той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата 

оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с 

него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не 

отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет 

по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-

добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа 

и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 

кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите 

договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата 

и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите 

съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат 

да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата. Ако 

страните в преговорите не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът 

на общината отправя покана до следващия класиран кандидат за провеждане на 

преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите 

съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на 

едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото 

финансиране на проектите, да подпише договора за заем и договора за залог, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от 

Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба 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 и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22006855ВН/31.03.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за финансиране 

на проектите: 

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски”, 

Община Варна“;  

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост”, 

Община Варна“; 

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. 

Варненчик”, Община Варна“; 

 - „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. 

Звездица, с. Каменар, Община Варна“, чрез банков заем със следните параметри:  

• Максимален размер на заема – до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) 

• Валута  - български лева (BGN) 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем 

• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 

и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ 

– обща изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси 

• Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 3 г. 

- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  

- Срок за погасяване – 15 г., с 3 г. гратисен период за главницата   

- Начин на погасяване - равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 

- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 

• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера на 

заема   

• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора от 

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 
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- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на 

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване. 

• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на 

лихва 

• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната кредитна 

институция не следва да се обвързва с обслужване на банковите сметки на 

общината. 

2. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор 

на финансова или кредитна институция:  

2.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова 

или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на 

Община Варна.  

2.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

- Обект на финансирането;  

- размер и вид на финансирането;  

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в 

процедурата;  

- Критерии за оценка на офертите;  

- срок на валидност на офертите;  

- място, срок и начин на подаване на офертите;  

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и 

лице за контакт;  

2.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината минимум годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 

бюджет за 2021 г.  

2.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, 

считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на 

общината.  

2.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни дни 

преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е 

длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането 

и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.  

2.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 

назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

2.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 

икономист.  

2.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
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- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  

2.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 

установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща 

информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника 

допълнително документи и информация. Комисията разглежда допуснатите до 

участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и 

класира кандидатите. За оценяването и класирането на кандидатите комисията 

съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината. След 

утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички кандидати. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия 

брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, 

той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

2.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата 

оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с 

него се сключва договор за заем.  

2.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  

2.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не 

отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет 

по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

2.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

2.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени.     

2.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-

добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа 

и мястото на провеждането им.  

2.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 

кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите 

договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата 

и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите 

съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат 

да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата. Ако 

страните в преговорите не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът 

на общината отправя покана до следващия класиран кандидат за провеждане на 

преговори.  
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2.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите 

съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на 

едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените преговори.  

3. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото 

финансиране на проектите, да подпише договора за заем и договора за залог, 

както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 

за изпълнение на решението. 

 

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

и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от Закона 

за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

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

РД22006855ВН/31.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1.Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на 

проект: „Екологично чист транспорт за Варна” по административен договор 

№BG16M1OP002-5.004-0008-C001, по Оперативна програма „Околна среда” 

2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като 

източник на замърсяване на атмосферния въздух“, при следните основни 

параметри: 

· Максимален размер на дълга – до 1 626 916 лв. (един милион шестстотин 

двадесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева) 

· Валута на дълга – лева 

· Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

· Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства 

· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4,083% 

· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

· Начин на обезпечение на кредита: 
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- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, 

т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за 

местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 

и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

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

и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от Закона 

за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

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

РД22006855ВН/31.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1.Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на 

проект: „Екологично чист транспорт за Варна“ по административен договор 

№BG16M1OP002-5.004-0008-C001, по Оперативна програма „Околна среда” 

2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като 

източник на замърсяване на атмосферния въздух“ за мостово финансиране, при 

следните основни параметри: 

· Максимален размер на дълга – до 13 613 200 лв. (тринадесет милиона 

шестстотин и тринадесет хиляди двеста лева) 

· Валута на дълга – лева 

· Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

· Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, от възстановено ДДС по проекта 

и/или от собствени бюджетни средства. 
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· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4,083% 

· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

· Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № договор № 

BG16M1OP002-5.004-0008-C001, сключен с Управляващия орган на Оперативна 

програма Околна среда, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Варна, 

по която постъпват средствата по проект „Екологично чист транспорт за Варна” 

по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.004-0008-C001; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, 

т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за 

местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи 

и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

Режим на гласуване. 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД21020455ВН-001ВН/29.11.2021 г., относно увеличаване на общата 

численост на персонала в дейност „437 „Здравен кабинет в детски градини и 

училища“, функция „Здравеопазване“, филиал „Детски ясли“. 

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

РД21020455ВН-002ВН/13.04.2022 г. 
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          Имаме положително становище от ВрК „Структури и общинска 

администрация“. 

         

Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД21020455ВН-001ВН/29.11.2021 г., 

Общински съвет – Варна увеличава числеността на персонала на Единно 

бюджетно счетоводство – филиал „Детски ясли“ със статут на второстепенен 

разпоредител с бюджет, функция ІV „Здравеопазване“ по бюджета на Община 

Варна, дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ с две 

длъжностни щатни бройки „Медицинска сестра“ – от 132 броя на 134 броя.  

Общата численост на персонала в дейността се увеличава от 170 на 172 

щатни бройки, държавно делегирана дейност. Решението влиза в сила от 

01.01.2022 г. 

        Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД22005320ВН-001ВН/11.03.2022 г., относно изменение и допълнение на 

т. 9.12. от Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.   

  

         Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 
 

На основание на чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН-001ВН/11.03.2022 г., 

Общински съвет - Варна изменя и допълва т. 9.12 от Приложение № 2 към 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Варна , както следва: 

т. 9.12. Цени  за кратковременно паркиране, локално платено паркиране за 

живущи,  локално платено  паркиране за търговци в „Синя зона“, „Зелена зона“, 
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платено паркиране тип „Служебен абонамент“ и зарядни станции собственост на 

община Варна. 

т. 9.12.1  Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на час, с 

вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг метър, 

цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 

т. 9.12.2 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 1 лев на час, 

с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг метър, 

цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 

т. 9.12.3 Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 16 левa на ден, 

с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 

метър. 

т. 9.12.4 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 16 левa на 

ден, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 

метър. 

т. 9.12.5 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Синя зона“ - за 

първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. ДДС за 12 

месеца. 

т. 9.12.6 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Зелена зона“ - 

за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. ДДС за 12 

месеца. 

т. 9.12.7 Цени за локално платено  паркиране за търговци в „синя зона“ и 

„зелена зона“:      

- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 

организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева на 

месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

-за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба 

за организация на движението на територията на Община Варна  - 120 лева на 

месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация на 

движението на територията на Община Варна  - 100 лева на месец, с вкл. ДДС 

или 1 100 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.8 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“:  

- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 

организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева на 

месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 

Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 300 

лева на месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 



55 

 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация на 

движението на територията на Община Варна  - 250 лева на месец, с вкл. ДДС 

или 2 750 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата на 

Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията на 

Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 лева, с вкл. ДДС за 12 

месеца. 

т. 9.12.9 Цени за използване на зарядни станции за електрически 

автомобили, собственост на община Варна – 0.70лв с ДДС за 1 кВтч. 

 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

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

рег. № РД22005320ВН/11.03.2022 г., относно изменение и допълнение на Наредба 

за организация на движението на територията на община Варна, приета с Решение 

№ 1078-5(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна.  

 

В нашата комисия разглеждаме финансовата част на предложението. 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

На сесия ще дебатираме тази точка, защото е дълга. По финансовата част и 

по същество нещата не са изяснени в цялост. 

 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме молби на граждани, относно опрощаване 

на държавни вземания. 

Преписката по молба на Александрина Димитрова  изпратена до Президента 

на Република България, относно опрощаване на задължение, а именно глоба по 

фиш №К4236901/05.07.2020 г. на Фонд безопасност на движението. ТД на НАП 
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Варна е завело изпълнително дело и задълженията са доброволно погасени от 

молителката.   

 

 Председателстващият подложи на гласуване предложението за опрощаване 

на държавни вземания и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 

ОС21000542ВН/03.12.2021 г. от Администрацията на Президента на Република 

България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република 

България да  не се опрости задължението на Александрина Димитрова от гр. 

Варна.   

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме  следните предложения, а 

именно:   

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

РД22007726ВН/11.04.2022 г., относно отмяна на решение №579-18/7/21.05.2008 г. 

на Общински съвет – Варна. 

          2. Писмо от Милко Лалев – директор на ОП ТАСРУД с рег. № 

ОС22000241ВН/25.03.2022г., относно изменение на решение №434-

2/10/16.12.2020 г. 

    3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22007890ВН-

003ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1418-2 IV от протокол № 

36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

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

РД22008119ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1577-6/№ 

36/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

5. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22008117ВН/14.04.2022 г., относно определяне на основни месечни заплати на 

Кмета на Община Варна, кметове на райони и кметства към Община Варна. 

6. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22008118ВН/14.04.2022 г., относно определяне на икономическа рамка за 2022 

г., по договор за обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 

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

рег. № РД22007726ВН/11.04.2022 г., относно отмяна на решение №579-

18/7/21.05.2008 г. на Общински съвет – Варна. 

           Това предложение се прави във връзка с изменението на закона и съответно 

с Постановление на Министерски съвет, относно отмяна на събирането на такси 

за ползване на детски градини и ясли, както и за връщане на надвнесени суми към 

31.03.2022 г. 

 

            Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, във връзка с §5, §6 и §7от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане/обнародван в Държавен вестник бр. 17/01.03.2022 г./ и по 

предложение от Кмета на Община .Варна с рег. № РД22007726ВН/11.04.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое решение № 579-18(7)/21.05.2008 г., считано от 01.04.2022 г. 

2. Събраните такси до 31.03.2022 г. депозитни вноски да бъдат 

възстановени на вносителите в пълен размер, при издължени такси за ползване 

на детска ясла и детска градина, или след приспадане на дължимите и неплатени 

такси, при наличието на такива. 

 

Резултати от гласуването: за – 18; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

           Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Милко Лалев – директор на ОП 

ТАСРУД с рег. № ОС22000241ВН/25.03.2022г., относно изменение на решение 

№434-2/10/16.12.2020 г. 

   - Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № ОС22000241-001ВН/15.04.2022 г. 

          Имаме положително становище от ПК „Транспорт“, която е дала 

положително становище. Предлага да отпадне предложението от „120 минути -

1,80 лв.“ и при покупка на превозен документ от драйв терминал цената да бъде 

1,60 лв. 

          Председателстващият подложи на гласуване предложението с така 

направеното изменение на ПК „Транспорт“  и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и условията за пътуване в 
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обществения транспорт на Община Варна и по предложение рег. № 

ОС22000241ВН/25.03.2022 г. от инж. Милко Лалев – Директор на ОП ТАСРУД, 

Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. в частта на 

раздел I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ 

/МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК, 

ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:  

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ  

 От „60 минути – 1,00 лв.“ на „60 минути – 1.60 лв.“  

От „90 минути – 1,50 лв.“ на „90 минути – 2.40 лв.“  

Отменя текста: „120 минути – 1,80 лв.“ 

 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

            Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД22007890ВН-003ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 

1418-2 IV от протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

 

            Предложението  за удължаване усвояването на срока на кредита до 

31.12.2022 г. 

 

            Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от 

Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД22007890ВН-

003ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва свое решение № 

1418-2.IV. от Протокол № 36/19.12.2018 г. в точката, касаеща срока на 

усвояване, в следния смисъл:  

• Условия и начин на усвояване и погасяване:  

   - Срок на усвояване на заема – до 31.12.2022 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д19000968ВН/22.05.2019 г., в който да 

е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му. 
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        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

            Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД22008119ВН/14.04.2022 г., относно промяна на решение № 1577-6/№ 

36/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

             Предложението касае  удължаване на срока за усвояване на договора до 

31.12.2023 г. 

             Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 

общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

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

РД22008119ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 

1577-6(№ 39)/24.04.2019 г., в точките, касаещи срока на усвояване, срока на 

кредита, гратисния период и срока на погасяване, в следния смисъл:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на кредита - 25.10.2032 г. 

Срок на усвояване – до 31.12.2023 г. 

Срок на погасяване –25.10.2032 г.  

Гратисен период по главницата - 24.01.2024 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на кредита - 25.10.2032 г. 

Срок на усвояване – до 31.12.2023 г. 

Срок на погасяване – 25.10.2032 г.  

Гратисен период по главницата - 24.01.2024 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д20000489ВН/28.04.2020 г. и 

актуализиран погасителен план, в които да е отразена промяната на настоящото 

решение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение му. 

 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
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Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД22008117ВН/14.04.2022 г., относно определяне на основни месечни 

заплати на Кмета на Община Варна, кметове на райони и кметства към Община 

Варна. 

Моля за Вашите предложения. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги с Решение №558-

8(10)26,27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна е определен размерът на 

възнаграждението на председателя на Общински съвет – Варна.  

До настоящия момент размерът на възнаграждението не е променян.  

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация размерът на възнаграждението на председателя на общинския 

съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.  

Предлагам следното решение: 

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

местната администрация, Общински съвет – Варна отменя свое Решение №558-

8(10)26,27.07.2012 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Варна, Общински съвет – Варна 

определя възнаграждение на председателя на Общински съвет - Варна в размер 

на 80% от възнаграждението на кмета на община Варна, при пълно работно време 

и ненормиран работен ден, считано от 01.04.2022 г. 

 

            Стефка ГОСПОДИНОВА 

            Възникват още въпроси с така направеното предложение от г-н Атанасов. 

По отношение на първото предложение искам да направя едно уточнение, че 

заплатите на Кмета на Община Варна, кметове на райони и кметства, като нови 

размери и необходимите средства, считано от 01.04.2022 г. са предложени да бъдат 

увеличени. Необходимите средства ще бъдат разчетени в рамките на държавния 

стандарт, който имаме за кметовете по дейност 122 „Общинска администрация“, 

след направен анализ има възможност средствата да се осигурят в рамките на д-ст 

122, но ще има съответното разпределение между районите и общината с цел 

използване на средствата по държавния стандарт т.е. не са необходими 

допълнителни средства за тези възнаграждения. Ще има промяна в тези 

приложения, които касаят тези дейности и параграфи по различните райони в 

приложение № 2, следващите приложения и обяснителна записка. Моля 

общинските съветници да вземем решение за да направим корекция, която да 

внесем заедно с бюджета на сесия да заделим средства от издръжките на 
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съответните райони да насочим по §1 „Заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения“ и §5 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодател“, дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране. Тук вече 

се включват и заплатите на заместник-кметовете, които по закон възнагражденията 

им са до 80% от заплатата на кмета. Отдавна са надскочили тези проценти 

кметовете и заместник-кметовете в общината и не са имали увеличение от както 

влезе тази норма преди няколко години. По този аналогичен ред да увеличим и 

заплатата на заместник-кметовете и ние ще отразим промените до сесия. Искаме 

това съгласие, за да направим тези промени в рамките на дейност 122 „Общинска 

администрация“ – дофинансиране на община Варна и райони и в съответните 

параграфи. С определянето на точното възнаграждение на Председателя, което Вие 

предлагате ще даде отражение в общите разходи за възнаграждение на общинските 

съветници т.е. трябва да посочим средствата да бъдат осигурени от § 10 

„Издръжка“, д-ст 898 „Други дейности по икономиката“ и да бъдат заложени в д-ст 

123 „Общински съвети“. 

 

 Подлагам на гласуване предложението с направеното допълнение от г-жа 

Господинова и г-н Христо Атанасов, а именно: 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Варна отменя свое Решение №558-

8(10)26,27.07.2012 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 10 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Варна, Общински съвет – Варна 

определя възнаграждение на председателя на Общински съвет - Варна в размер 

на 80% от възнаграждението на кмета на община Варна, при пълно работно време 

и ненормиран работен ден, считано от 01.04.2022 г. 

 

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

предложението се приема. 

 

           Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от ПМС № 

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

предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД22008117ВН/14.04.2022 г., 

Общински съвет – Варна определя основни месечни заплати на Кмета на 
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Община Варна и кметове на райони и кметства към Община Варна, считано от 

01.04.2022 г., както следва: 

 

Длъжностни наименования Основна месечна 

заплата 

Кмет на Община Варна 3 500 лв. 

Кмет на район „Одесос“ 2 800 лв. 

Кмет на район „Приморски“ 3 000 лв. 

Кмет на район „Младост“ 2 800 лв. 

Кмет на район „Владислав Варненчик“ 2 600 лв. 

Кмет на район „Аспарухово“ 2 600 лв. 

Кмет на кметство „Звездица“ 1 700 лв. 

Кмет на кметство „Каменар“ 1 900 лв. 

Кмет на кметство „Тополи“ 1 900 лв. 

Кмет на кметство „Казашко“ 1 500 лв. 

Кмет на кметство „Константиново“ 1 700 лв. 

 

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

предложението се приема. 

 

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

рег. № РД22008118ВН/14.04.2022 г., относно определяне на икономическа рамка 

за 2022 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег. № 

РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

   - Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № РД22008118ВН-001ВН/15.04.2022 г. 

  

Мартин ЗЛАТЕВ  

В икономическата рамка за 2022 г. видимо е че се увеличава с 40% 

възнаграждението на километър маршрутен пробег. ПК „Транспорт“ дава 

положително становище за икономическата рамка. 

 

Христо АТАНАСОВ 

  Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Кмета на 

Община Варна  и комисията взе следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД22008118ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна: 

1. Утвърждава „Икономическа рамка за 2022 г.“, съгласно Приложение 

№ 1 и одобрява възнаграждение на километър маршрутен пробег в размер на 
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1.3916 лв./км без ДДС или общо 13 916 000 лв. (тринадесет милиона деветстотин 

и шестнадесет хиляди лева) без ДДС за 2022 г. Средствата за възнаграждението 

по икономическата рамка, в размер на 16 699 200 лв. (шестнадесет милиона 

шестстотин деветдесет и девет хиляди и двеста лева) с ДДС да бъдат осигурени 

от дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата“, параграф 10-20 по 

бюджета на Община Варна за 2022 г., Общинско предприятие „Транспорт и 

автоматизирана система за регулиране на уличното движение“.  

2. Взема решение да бъде предоставена целева субсидия в размер на 1 376 

000 лв. (един милион триста седемдесет и шест хиляди лева) за изплащане на 

главници по договор за банков кредит № 1057/17.12.2020 г., сключен между 

„Българска банка за развитие” АД и „Градски транспорт“ ЕАД. Средствата да 

бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

3. Взема решение при необходимост, с оглед базова прогноза за високо 

равнище на инфлацията за текущата 2022 г., да бъде внесено предложение за 

актуализация на икономическата рамка, на основание чл.5.12 от Договора за 

обществен превоз на пътници. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващият на комисията. 

 

Край на заседанието: 16:40 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

______/П/___________                                                    ______/П/___________ 

/Тодор БАЛАБАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


