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                                                          ПРОТОКОЛ 

 

№ 20 

 

Днес 13.05.2022 г. от 11:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“ в Пленарна зала. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Станислав Иванов – Председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

Венцислав Сивов 

  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 

  Людмила Колева – Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Николай Костадинов 

  Николай Почеканов   

  Стефан Станев 

  Тодор Балабанов 

  Христо Атанасов 

  Щериана Иванова 

  Юлиян Губатов 

 

Отсъстват:    Стоян Попов и Янко Станев 

 

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

бюджет“, Минко Христов – изпълнителен директор на „Двореца на културата и 

спорта“ и адв. Деяна Стефанова – адвокат довереник на Общински съвет – 

Варна.  

    

Председателят на  комисията подложи на гласуване  

 

ДНЕВЕН  РЕД 
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        1. Разглеждане на решение № 909-4(№25)/20.04.2022 г. на Общински съвет 

– Варна, върнато със Заповед №РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен 

управител с административен център - Варна, относно даване на съгласие за 

поемане на дългосрочен общински дълг. 

        2. Разглеждане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 

911-4(№25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, върнато със Заповед №РД-

22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с административен център - 

Варна, 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.  

3. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изпълнителен директор на 

„Двореца на културата и спорта“ с рег. № РД21025895ВН-007ВН/18.04.2022 г., 

относно аварийно състояние на трафопост на „Дворец на културата и спорта“ – 

Варна. 

4. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

  

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме решение № 909-4(№25)/20.04.2022 г. на 

Общински съвет – Варна, върнато със Заповед №РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 

Областен управител с административен център - Варна, относно даване на 

съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 

            Приложени са мотивите на Областния управител за връщане на 

решението за поемане на дългосрочен дълг от Община Варна. 

 

           Давам думата на г-жа Господинова - директор на дирекция „Финанси и 

бюджет“.   

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Предложението за поемане на общински дълг на Кмета на Община Варна 

бе подробно придружено от пълен анализ и информациите, които се изискват по 

чл. 14 от Закона за общинския дълг включително с анализи за влиянието на 

дълговото финансиране и разходите за обслужване на дълга върху бюджета по 

години заедно с поемането на новия дълг. Поканата за публичното обсъждане е 

все още налична на сайта на Община Варна. Публикувана покана имаше и във 

вестник 24 часа и в електронното издание, както е поставена на 
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информационното табло на Община Варна. От самото публично обсъждане има 

снимков материал. Има презентации от медии, където се доказва, че е 

осъществено, както и въпроси от гражданите на имейлите посочени в поканата, 

които са приложени към протокола/предложението.  

(Г-жа Господинова презентира и запозна членовете на комисията с 

влиянието на дълговото финансиране и разходите за обслужване на дълга 

съобразено със закона).   

В таблиците са онагледени данните, показващи общия размер на 

прогнозните разходи за обслужване на дълга, включващи както разходите за 

плащанията на текущия дълг (по сключени договори за заеми), така и разходите 

за обслужването на предстоящите за поемане заеми, по годините за погасяване и 

финансовите параметри и съотношението на разходите за обслужване на дълга в 

%, показващо изпълнението на нормативните изисквания. 

Данните за разходите за обслужване на дълга по години без заемите в 

изпълнение на финансов инструмент управляван от "Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България" – ЕАД показват, че през годините 

плащанията на разходите за обслужване на дълга не надвишават законовите 

изисквания от 15%. 

Данните за разходите за обслужване на дълга по години заедно със заемите 

в изпълнение на финансов инструмент управляван от "Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България" – ЕАД показват, че през годините 

плащанията на разходите за обслужване на дълга също не надвишават 15%, при 

ограничение от 18%, съгласно Закона за държавния бюджет на република 

България.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на г-жа Господинова. 

Моля за Вашите мнения и съображения. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

От приложената таблица за приходната част виждаме, че целият срок, 

който се вижда да се тегли кредита всъщност приходната част нараства със 100 

млн. лв., така сте заложили. От какво очаквате тези приходи да дойдат в такъв 

голям размер? Вярно е че ще намалят вноските. Освен това Вие разчитате и на 

друг приход.  

 

 Стефка ГОСПОДИНОВА 

   Посочените приходи са прогнозни  и за всяка година е посочена 

осреднената стойност на прогнозните приходи по години.   
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Николай КОСТАДИНОВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги това повишение на 

приходите, което виждаме означава ли че ще има увеличение на данъците? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

          В прогнозните приходи е заложено повишаване на събираемостта на 

приходите.  Увеличението на данъците става с решение на Общинския съвет. 

 

        Николай КОСТАДИНОВ 

Видяхме прогнозата за нивата на общинския дълг. Съобразени ли са те с 

актуалната обстановка галопираща инфлация, състояние в Европа. 

 

        Стефка ГОСПОДИНОВА 

Разбира се цените, като се повишават, ще се повишава и разходната част на 

бюджета конкретният бюджет за съответната година ще трябва да предвидим 

тези разходи.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Благодаря на г-жа Господинова. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 

 

          На основание чл. 45, ал. 9, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с оспорване със Заповед №РД-22-7706-

52/04.05.2022 г. на Областен управител с административен център – Варна, 

Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 909-

4(№25)/20.04.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен 

общински дълг. 

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме  поправка на очевидна фактическа грешка 

в решение № 911-4(№25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, върнато със 

Заповед №РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с 

административен център - Варна, относно изменение и допълнение на т. 9.12. от 
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Приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

          Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги на предходното 

заседание на Общинския съвет бяха разгледани няколко предложения по 

отношение на дневната стойност на таксата за ползване на синя зона. Бяха 

обсъдени няколко предложения и на колегата Златев, което беше подложено на 

гласуване и не бе прието. Прието беше предложението на кмета, което е 

направил преди това. В този ред намисли в последствие при съставяне на 

протокола е допусната очевидна фактическа грешка и е включено 

предложението, което тогава  направи г-н Златев. Всъщност волята на съвета 

беше тогава да възприеме предложението на кмета. Същата очевидна фактическа 

грешка е отбелязана в оспорването на Областния управител със заповедта от 

04.05.2022 г., като предходния ден забелязахме тази грешка и си позволих да 

входирам предложението за отстраняването на грешката.  

  

Председателят подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 
 

2. На основание чл. 62, ал. 2 от Административно –процесуален кодекс, чл. 

21, ал. 1, т. 7, т. 13 и т. 23, чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, по предложение от Тодор Балабанов – председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № РД22009327ВН/04.05.2022 г. и във връзка с 

оспорване със Заповед №РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областен управител с 

административен център – Варна, Общински съвет – Варна допуска поправка на 

очевидна фактическа грешка на свое Решение № 911-4/(№25)/20.04.2022 г. като 

го изменя и същото придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7, 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“, 

платено паркиране тип „Служебен абонамент“ и зарядни станции собственост на 

община Варна. 
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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 лв., с вкл. 

ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг метър. 

т. 9.12.4 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 16 лв., 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. 

- 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 
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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 – 0.70 лв. с ДДС за 1 кВтч. 

 

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

предложението се приема. 

 

                                              ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Минко Христов – изпълнителен 

директор на „Двореца на културата и спорта“ с рег. № РД21025895ВН-

007ВН/18.04.2022 г., относно аварийно състояние на трафопост на „Дворец на 

културата и спорта“ – Варна. 

 

Давам думата  Минко Христов – изпълнителен директор на „Двореца на 

културата и спорта“.  

 

Минко ХРИСТОВ 

(Запозна членовете на комисията с необходимостта от текущ ремонт на  

трафопост на „Дворец на културата и спорта“ – Варна).   

 

Станислав ИВАНОВ 

Да сесията ще допълним решението, но трябва да бъде като компенсирана 

промяна от 898 и с увеличаване на капитала на търговското дружество със 

средствата, които отпускаме. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Темата с развитието на Спортна зала е обширна широка и ще подлежи на 

дебат, след като приключат конкурсите и след като има избрани нови 

ръководства. Към настоящият момент нямаме избрано ново ръководство, което 

може да има нова визия и ще има задача да ни предостави  бизнес програма, 

която ние да обсъдим в най-спешен порядък. Има възможности за финансиране и 

ще се надявам и на Вашата подкрепа в най-скоро време като влязат програмите 

на новите ръководства, за да вземем решение и да подобрим материалната база 

на Двореца на културата и спорта“, за да имаме една по-добра база, където 

хората да ходят и да се забавляват,  да гледат култура, спорт и други обществени 

събития и да има паркинг. Прави се ремонт на покрива и няма бъдеща опасност 

да се наводни този трафопост. 
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Председателстващият подложи на гласуване предложението  и комисията 

взе следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, и във връзка с писмо от Минко Христов – изпълнителен директор 

на „Двореца на културата и спорта“ с рег. № РД21025895ВН-007ВН/18.04.2022 

г., Общински съвет - Варна взема решение да бъдат отпуснати  финансови 

средства в размер на 260 000 /двеста и шестдесет хиляди/ лв. на „ДВОРЕЦ НА 

КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991,  за спешен ремонт на 

трафопост, собственост на общинското търговско дружество. 

         Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по бюджета на 

Община Варна за 2022 г. от дейност 898 „Други дейности по икономиката“, § 19 

„Платени данъци, мита и такси“ по дейност 714 „Спортни бази за спорт за 

всички“, §55 „Капиталови трансфери“.  

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 „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 

дружество, със стойността на капиталов трансфер и да представи отчет за 

разходването му. 

  

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващият на комисията. 

 

Край на заседанието: 11:50 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

______/П/___________                                                    ______/П/___________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


