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                                                          ПРОТОКОЛ 

 

№ 22 

 

Днес 05.08.2022 г. от 14:00 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 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева,   

  Мартин Златев 

  Николай Почеканов,   

  Стефан Станев 

  Стоян Попов,    

  Тодор Балабанов 

  Христо Атанасов 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев. 

 

Отсъстват: Людмила Колева – Маринова, Николай Костадинов и Юлиян 

Губатов. 

 

         Присъстваха още: Младен Иванов – директор на ОП „Общински паркинги 

и синя зона“, Радка Радославова – главен експерт „Финанси“ към дирекция 

„Образование и младежки дейности“ доц. Емилия Георгиева – заместник 

директор на Медицински колеж – Варна, Венцислав Младенов – изпълнителен 

директор на „Стадион Спартак“ ЕАД и доц. Христо Ганчев - управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД.   

    

Председателстващият на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  
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ДНЕВЕН  РЕД 

  

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

РД22007713ВН/11.04.2022 г., относно изменение на Наредбата на Общински 

съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна. 

1.1. Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД22007713ВН-

001ВН/01.08.2022 г. 

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

ОС22000031ВН-001ВН/11.04.2022 г., относно изменение на приложение №2 към 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

3. Разглеждане на писма от д-р Петър Грибнев – заместник-министър на 

здравеопазването с рег. № ЗК20001745ВН-034ВН/27.07.2022 г., № 

ОС22000568ВН-003ВН/22.07.2022 г. и № ОС22000568ВН-001ВН/12.07.2022 г., 

относно проблеми в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

3.1. Писма от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД управителя на с рег. № 

ЗК20001745ВН-030ВН/29.06.2022 г. и № ЗК20001745ВН-036ВН/03.08.2022 г., 

относно неплатени задължения за консумирана енергия на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД. 

3.2. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

ЗК20001745ВН-032ВН/12.07.2022 г. 

3.3. Писма от управителя на „Специализирана болница за активно лечение 

по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22012576ВН/10.06.2022 г. и № ОС22000658ВН/04.08.2022 г. 

3.4. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД22012576ВН-001ВН/14.06.2022 г.  

3.5. Писмо от д-р Нина Русева – специалист пневмофтизиатър в 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000568ВН-004ВН/01.08.2022 г. 

           4. Разглеждане на докладна записка от Венцислав Младенов – 

изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № 

ОС22000182ВН/25.02.2022 г., относно отпускане на финансови средства за 

нуждите на  търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.   

5. Разглеждане на предложение от Мария Тодорова – общински съветник с 

рег. № ОС22000653ВН/01.08.2022 г., относно допълнение към решение № 975-

5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна. 
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          6. Разглеждане на писмо от доц. Емилия Георгиева – заместник директор 

на Медицински колеж – Варна с рег. № ОС22000492ВН/21.06.2022 г., относно 

финансово подпомагане на част от разходите за провеждане на Х-та научна 

сесия с международно участие „80 години Медицински колеж – Варна“.   

6.1. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

ОС22000492ВН-002ВН/25.07.2022 г. 

7. Разни. 
            

Председателят на комисията предложи в дневния ред на заседанието да 

бъде включено за разглеждане предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22016968ВН/04.08.2022 г., относно  осигуряване на допълнителни средства за 

изпълнение на авариен ремонт на ХТС на „Рибарско пристанище – Варна“.    

 

Христо АТАНАСОВ 

„Искам да включим допълнителна точка в дневния ред на заседанието за 

одобряване на договор между Община Варна и Спортно училище „Георги 

Бенковски“, гр. Варна за осигуряване на средства за спортната зала. Разгледано о 

е т ПК „Младежки дейности и спорт“ на 14.02.2022 г. и на ПК „Финанси и 

бюджет“ на 24.02.2022 г. са дадени положителни становища за осигуряване на 

средствата и следва да бъде одобрен проектодоговора“.   

 

Станислав ИВАНОВ 

Има постъпили още две писма, които са постъпили към трета точка от 

дневния ред за „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД за актуалните задължения на 

лечебното заведение и за задълженията към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложение от Кмета 

на Община Варна с рег. № РД22016968ВН/04.08.2022 г., относно  осигуряване на 

допълнителни средства за изпълнение на авариен ремонт на ХТС на „Рибарско 

пристанище – Варна“.    

 

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

предложението се приема. 

 

           Председателят на комисията подложи на гласуване предложение от 

Христо Атанасов, относно одобряване на текст на договор за отпускане на 

финансови средства между Община Варна и Спортно училище „Георги 

Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за две години за зала по спортна 

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

предложението се приема. 

 

  Председателят на комисията подложи на гласуване дневния ред в цялост с 

така направените предложения за допълнения, а именно: 

 

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

РД22007713ВН/11.04.2022 г., относно изменение на Наредбата на Общински 

съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна. 

1.1. Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД22007713ВН-

001ВН/01.08.2022 г. 

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

ОС22000031ВН-001ВН/11.04.2022 г., относно изменение на приложение №2 към 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

3. Разглеждане на писма от д-р Петър Грибнев – заместник-министър на 

здравеопазването с рег. № ЗК20001745ВН-034ВН/27.07.2022 г., № 

ОС22000568ВН-003ВН/22.07.2022 г. и № ОС22000568ВН-001ВН/12.07.2022 г., 

относно проблеми в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

3.1. Писма от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД управителя на с рег. № 

ЗК20001745ВН-030ВН/29.06.2022 г. и № ЗК20001745ВН-036ВН/03.08.2022 г., 

относно неплатени задължения за консумирана енергия на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД. 

3.2. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

ЗК20001745ВН-032ВН/12.07.2022 г. 

3.3. Писма от управителя на „Специализирана болница за активно лечение 

по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22012576ВН/10.06.2022 г. и № ОС22000658ВН/04.08.2022 г. 

3.4. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД22012576ВН-001ВН/14.06.2022 г.  

3.5. Писмо от д-р Нина Русева – специалист пневмофтизиатър в 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000568ВН-004ВН/01.08.2022 г. 

           4. Разглеждане на докладна записка от Венцислав Младенов – 

изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № 
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ОС22000182ВН/25.02.2022 г., относно отпускане на финансови средства за 

нуждите на  търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.   

5. Разглеждане на предложение от Мария Тодорова – общински съветник с 

рег. № ОС22000653ВН/01.08.2022 г., относно допълнение към решение № 975-

5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна. 

          6. Разглеждане на писмо от доц. Емилия Георгиева – заместник директор 

на Медицински колеж – Варна с рег. № ОС22000492ВН/21.06.2022 г., относно 

финансово подпомагане на част от разходите за провеждане на Х-та научна 

сесия с международно участие „80 години Медицински колеж – Варна“.   

6.1. Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

ОС22000492ВН-002ВН/25.07.2022 г. 

7. Разни. 

           - Предложение от Христо Атанасов, относно одобряване на текст на 

договор за отпускане на финансови средства между Община Варна и Спортно 

училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за две години за 

зала по спортна гимнастика.   

-Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22016968ВН/04.08.2022 г., относно  осигуряване на допълнителни средства за 

изпълнение на авариен ремонт на ХТС на „Рибарско пристанище – Варна“.    

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД22007713ВН/11.04.2022 г., относно изменение на Наредбата на 

Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Варна. 

- Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД22007713ВН-

001ВН/01.08.2022 г. 

 

            Имаме положително становище от ПК „Наука и образование“. 

 

 Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание на чл. 21, ал. 1 т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и §5, §6 и §7 от Преходните и 
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заключителни разпоредби на Закона за изменение 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. № РД22007713ВН/11.04.2022 г., 

Общински съвет – Варна приема изменение на Наредбата на Общински съвет – 

Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Варна,  както следва: 

1. В Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли, детски градини“ се 

заличават. 

2. В наименованието на Раздел III думите „детски ясли, детски градини“ се 

заличават. 

     3.В Раздел III, чл. 34 ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 34а, чл. 35, чл. 36, чл. 37, чл. 38, 

чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 43 се отменят. 

       4. В Раздел III, чл. 46, ал. 1 се изменя както следва: 

         „Чл.46 (1) Такса за ползване на общежитие не се заплаща за: 

1. деца на неизвестни родители; 

2. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца 

на загинали в изпълнение на служебен дълг; 

3. деца, на които поне един от родителите е с над 70% намалена 

работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

4. деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение 5 към чл. 

21, т. 7 от Наредба №19 за експертизата на инвалидността при децата до 16 

годишна възраст (обнародван в Държавен вестник брой 84/13.10.2000 г.)“. 

5.В Раздел III, чл. 47 думите „за детски ясли, детски градини и“ и думите 

„в съответните детски заведения и ясли“ се заличават. 

6.В Приложение 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна в текста: „Такси за детски ясли, детски градини, 

домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“ думите 

„детски ясли, детски градини,“ се заличават. 

7.В Приложение 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 34а  се отменят. 

          Изменението на Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Варна влиза в сила от 01.04.2022 г. 

 

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

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № ОС22000031ВН-001ВН/11.04.2022 г., относно изменение на приложение 

№2 към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните 

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

ОС22000031ВН-001ВН/11.04.2022 г., докладни записки от второстепенни 

разпоредители с бюджет от функция „Образование“ – община Варна, Общински 

съвет – Варна изменя раздел V от Приложение №2 към Наредбата на Общински 

съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Варна, както следва: 

 

V. Дирекция „Образование и младежки дейности“ 

 

           5.1. Цени за посещение в ЦПЛР НАОП „Николай Коперник“ 

- за деца от предучилищна възраст       2,00лв 

- за ученици, студенти и пенсионери   3,00лв 

- за възрастни        6,00лв 

- за ръководители на групи         безплатно за един ръководител на 

група          от 20 души 

*Забележка: Посещения на демонстрации в зала Планетариум в ЦПЛР 

НАОП „Н. Коперник“ е безплатно за деца и ученици от училищата и детските 

градини от Община Варна за часове по учебна  програма през учебната година и 

по предварително заявен график. 

 

          5.2. Цени за наблюдения с телескоп 

  - деца, ученици, студенти  и  1,00лв 

    пенсионери 

 - Възрастни 2,00лв 

 

          5.3. Цени на услуги в общинските учебни заведения 
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 - За издаване на служебни бележки, 

 уверения, удостоверения и справки, 

 различни от задължителната училищна 

 документация               0,20лв/бр. 

 -Едностранно копиране на формат А4 0,08лв/стр. 

 -двустранно копиране на формат А4 0,15лв/стр. 

 -разпечатка на принтер черно-бял               0,20лв/бр. 

 

          5.4.Цени за посещение на продукции и постановки на школите на ЦПЛР 

ОДК  Варна 

 -за вътрешни продукции 5,00лв 

 -за постановки пред варненската 

  Общественост 7,00лв 

 

          5.5. Цени за нощувки в ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил 

Колони“ за лица извън списъка на настанените в общежитието в 

извънучебно време: 

 - за една нощувка на едно лице  7,00лв 

 - за една нощувка на едно лице,  

            участвало в общински и регионални 

            мероприятия  4,00лв 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме писма от д-р Петър Грибнев – заместник-

министър на здравеопазването с рег. № ЗК20001745ВН-034ВН/27.07.2022 г., № 

ОС22000568ВН-003ВН/22.07.2022 г. и № ОС22000568ВН-001ВН/12.07.2022 г., 

относно проблеми в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

- Писма от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД управителя на с рег. № 

ЗК20001745ВН-030ВН/29.06.2022 г. и № ЗК20001745ВН-036ВН/03.08.2022 г., 

относно неплатени задължения за консумирана енергия на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 

ЕООД. 

- Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

ЗК20001745ВН-032ВН/12.07.2022 г. 
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- Писма от управителя на „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22012576ВН/10.06.2022 г. и № ОС22000658ВН/04.08.2022 г. 

- Писмо от Коста Базитов – заместник – кмет на Община Варна с рег. № 

РД22012576ВН-001ВН/14.06.2022 г.  

- Писмо от д-р Нина Русева – специалист пневмофтизиатър в 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000568ВН-004ВН/01.08.2022 г. 

 

доц. Христо Ганчев - управител на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД запозна 

членовете с проблемите и задължения към контрагенти, за заплати на 

персонала на лечебното заведение.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

„Решение Общинският съвет е взел още през 2016 г. за прекратяване на 

дейността на болницата, но не се намери Министър на здравеопазването, който 

да разпише това. Предлагам да вземем решение, с което да определим  трима 

общински съветници, които да поискат среща и да отидат да се срещнат с 

конкретни правомощия и да поставят лично въпроса на Министъра и в крайна 

сметка да го решим или да разписва съгласието за прекратяване или да осигурят 

повече финансиране, като в случая ако решат да осигурят финансиране или да 

прекратят дейността, съответно да си приемем старата част от решенията. 

Решението е с упълномощителен характер“.  

 

Янко СТАНЕВ 

Подхода, който може да търсим на брой болни, това което трябва да дават 

другите областни центрове и градове и ако приемем че 50% от болните са наши 

издръжката ни ще бъде с 30% по-ниска. 

 

Николай ПОЧЕКАНОВ 

Подкрепям предложението на г-н Балабанов за сформиране на работна 

група, както и предложението на д-р Станев и изплащането на заплатите на 

работещите в лечебното заведение.  

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

на Тодор Балабанов и комисията взе следното решение: 
 

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

местната администрация и чл. 29, ал. 4 от Правилника за организацията и 



10 

 

дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна създава работна 

група със срок на действие до три месеца в състав от трима общински съветници, 

както следва: 1. ……………………………….., 2. 

……………………………………………, 3. …………………………………………, 

с цел проучване на възможностите за продължаване на дейността на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД, финансовото състояние и възможностите за 

финансиране на дружеството, както и други проблеми, свързани с дейността на 

лечебното заведение.  

Общински съвет – Варна упълномощава работната група да провежда 

срещи и да води преговори с министерства, общини и други ведомства, 

учреждения и институции. 

Възлага на работната група да представи пред Общински съвет – Варна 

доклад за свършената работа.  

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме докладна записка от Венцислав Младенов 

– изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № 

ОС22000182ВН/25.02.2022 г., относно отпускане на финансови средства за 

нуждите на  търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД.   

 

Председателят подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 
 

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

местната администрация, във връзка с докладна записка от Венцислав Младенов 

– изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № 

ОС22000182ВН/25.02.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на търговско дружество 

„Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за заплащане на разходи 

представляващи хонорар на счетоводител за извършване на годишно счетоводно 

приключване на отчетната 2021 г. и на избран и утвърден от Общински съвет – 

Варна независим одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2021 г., за 

такси по вписвания, банкови такси, електронен подпис, такси към държавни и 

общински институции (ДНСК, РДНСК). 



11 

 

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

 

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

предложението се приема. 

 

  ПЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Мария Тодорова – 

общински съветник с рег. № ОС22000653ВН/01.08.2022 г., относно допълнение 

към решение № 975-5/26/17.05.2022 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Тодор Балабанов 

„Предлагам да го изпратим предложението за становище до дирекция 

„Финанси и бюджет“, за да се конкретизира решението и на самата сесия да бъде 

с конкретния размер на възнагражденията на външните експерти на експертния 

съвет се определи с решение на Общинския съвет. Ще възложа на нашата 

администрация да изготви промяна за работата на Правилника за работа на фонд 

„Култура“ на Община Варна, която ще внеса лично“. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

на Тодор Балабанов. 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме писма от доц. Емилия Георгиева – 

заместник директор на Медицински колеж – Варна с рег. № 

ОС22000492ВН/21.06.2022 г. и от Коста Базитов – заместник – кмет на Община 

Варна с рег. № ОС22000492ВН-002ВН/25.07.2022 г., относно финансово 

подпомагане на част от разходите за провеждане на Х-та научна сесия с 

международно участие „80 години Медицински колеж – Варна“. 

 

        Тодор Балабанов запозна комисията да бъдат осигурени средства в размер 

на  10 078 лв. (на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – 

Варна за покриване на част от разходите свързани със социалната програма за 

провеждане на Х-та научна сесия с международно участие „80 години 

Медицински колеж – Варна“.   
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Председателят подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 
 

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

местната администрация, във връзка с писмо от доц. Емилия Георгиева – 

заместник директор на Медицински колеж – Варна с рег. № 

ОС22000492ВН/21.06.2022 г.,  Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 10 078 лв. (десет хиляди седемдесет и 

осем лева) на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

за покриване на част от разходите свързани със социалната програма за 

провеждане на Х-та научна сесия с международно участие „80 години 

Медицински колеж – Варна“.   

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

компенсирана промяна в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” по 

43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ за сметка 

на §10 „Издръжка“. 

 

  Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Христо Атанасов – 

общински съветник,  относно одобряване на текст на договор за отпускане на 

финансови средства между Община Варна и Спортно училище „Георги 

Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за две години за зала по спортна 

гимнастика.   

 

            Христо Атанасов запозна членовете на комисията с предложението за 

одобряване на текст на договор за отпускане на финансови средства на 

Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за две 

години за зала за спортна гимнастика, собственост на Спортен комплекс 

Варна АД. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна одобрява 
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текст на договор за отпускане на финансови средства на Спортно училище „Георги 

Бенковски“, гр. Варна за заплащане на наем за две години за зала за спортна 

гимнастика, собственост на Спортен комплекс Варна АД, съгласно приложение към 

настоящото решение.  

Възлага на Кмета на Община Варна сключването на договор и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

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

предложението се приема. 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД22016968ВН/04.08.2022 г., относно  осигуряване на допълнителни 

средства за изпълнение на авариен ремонт на ХТС на „Рибарско пристанище – 

Варна“.    

 

           Младен Иванов – директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 

запозна комисията с предложението от Кмета на Община Варна, относно  

осигуряване на допълнителни средства за изпълнение на авариен ремонт на ХТС 

на „Рибарско пристанище – Варна“.    

 

Христо Атанасов уведоми комисията, че по хронология по преписката 

всичко е ясно, но е записано авариен ремонт, което по ЗУТ е по друга 

процедурата. Само това уточнение искам да направя, че е написано „авариен 

ремонт“. 

 

Тодор Балабанов уведоми, че до сесия ще се уточни дали думата 

„авариен“ да остане в решението.    

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

Кмета на Община Варна и комисията взе следното решение: 
 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22016968ВН/04.08.2022 г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Дава съгласие за допълнително финансиране от 139 240 лева за 

извършване на укрепване на ХТС „Рибарско пристанище – Варна“. 
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2. Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по бюджета 

на Община Варна за 2022 г., както следва: 

           - Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна, разпоредител с 

бюджет ОП „Общински паркинги и синя зона“ в местна дейност 837 „Дейности 

по водния транспорт“  в размер на 139 240 лева по §51“Основен ремонт“; 

 - Намаление на средствата по бюджета на Община Варна в местна дейност 

– 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 91 280 лв. по § 10-20 

„Разходи за външни услуги“; 

             - Намаление на средствата по бюджета в местна дейност – 837 „Дейности 

по водния транспорт“ на разпоредител с бюджет ОП „Общински паркинги и 

синя зона“ в размер на 47 960 лв. по § 10-30 „Текущ ремонт“. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 15:30 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_______/П/__________                                                   _____/П/____________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


