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                                                          ПРОТОКОЛ 

 

№ 23 

 

Днес 03.11.2022 г. от 13:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“ в Пленарна зала. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Станислав Иванов – Председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов 

  Людмила Колева – Маринова, 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева,   

  Мартин Златев 

  Николай Почеканов,   

  Стефан Станев 

  Стоян Попов,    

  Тодор Балабанов 

  Христо Атанасов 

  Щериана Иванова 

  Юлиян Губатов. 

 

Отсъстват:   Венцислав Сивов и   Янко Станев. 

 

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

бюджет“, Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“, Тихомир 

Тимов – началник отдел на дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоястрояване“, Иванка Стоянова – директор на „Зоопарк – Варна“, Даниела 

Димова – директор на Театрално – музикално продуцентски център – Варна, Вера 

Стойкова – директор на „Държавен куклен театър“ – Варна, д-р Румен Христов – 

ръководител на отделение по „Детска хирургия“ към МБАЛ „Света Анна“ Варна 

АД и адв. Деяна Стефанова – адвокат довереник на Общински съвет – Варна.  

   

   Председате.ят 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. № 

РД22016139ВН/25.07.2022 г., относно приемане на отчета на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2021 г. 

1.1. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22018444ВН/26.08.2022 г. 

1.2. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22023570ВН/01.11.2022 г. 

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

РД22022935ВН/25.10.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

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

РД22023491ВН/31.10.2022 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. № 

РД22021627ВН-001ВН/21.10.2022 г., относно допълнително финансиране на 

обект: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна, етап втори, подобект 

„Местообитания вълци и средно-големи котки“. 

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

РД22019826ВН/14.09.2022  г., относно даване на съгласие за извършване на 

компенсирана промяна на обекти от Разчета за капиталовите разходи по 

функции и източници за финансиране на Община Варна за 2022 г., в частта на 

функция „Здравеопазване“.  

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

РД22022715ВН/21.10.2022 г., относно ПМС № 326/12.10.2021 г. 

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

РД22022937ВН/25.10.2022 г., относно актуализиране на разпределението на 

средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна.   

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

РД13024368ВН-040ВН/21.10.2022 г., относно актуализация на Икономическата 

рамка за 2022 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег. № 

РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

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

РД22022712ВН/21.10.2022  г., относно определяне на дивидент за 2022 г. на 

търговските и акционерните дружества със 100% общинско участие в капитала. 
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9. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22022740ВН/21.10.2022 г., относно отпуснати допълнителни средства на 

Община Варна от Централния бюджет, съгласно ПМС № 229/29.07.2022 г., за 

увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната 

държавна дейност 122 „Общинска администрация“ и осигуряване на 

допълнителни средства за увеличение трудовите възнаграждения на 

служителите в съответните дейности по бюджета на Община Варна, 

финансирани с местни средства. 

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

РД22023483ВН/31.10.2022 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2022/2023 г. 

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

РД22023472ВН/31.10.2022 г., относно изменение на Приложение № 21 „Списък 

на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от 

бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета на община Варна за 2022 г. в 

частта на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна. 

12. Разглеждане на предложение от Стоян Йорданов Стоянов, Председател 

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

РД22022618ВН/20.10.2022 г., относно упълномощаване на Кмета на Община 

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

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

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

2014-2020 г. 

13. Разглеждане на писма от д-р Красимир Петров – изпълнителен 

директор на МБАЛ „Света Анна“ Варна АД с рег. № РД22021492ВН/06.10.2022 

г. и от Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ с рег. № 

РД22021492ВН-001ВН/10.10.2022 г., относно осигуряване на целева субсидия за 

отделение „Детска хирургия“ към МБАЛ „Света Анна“ Варна АД. 

13.1. Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД22021492ВН-

002ВН/20.10.2022 г. 

14. Разглеждане на писмо от Театрално – музикално продуцентски център 

– Варна с рег. № РД22020730ВН/28.09.2022 г. и обяснителна записка с рег. № 

РД22021758ВН-001ВН/13.10.2022 г., относно предоставяне на гориво за нуждите 

на културния институт. 

15. Разглеждане на писмо от Държавен куклен театър – Варна с рег. № 

ОС22000726ВН/28.09.2022 г. и обяснителна записка с рег. № 

РД22021929ВН/13.10.2022 г., относно предоставяне на гориво за нуждите на 

културния институт. 
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16. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на държавни 

вземания. 

17.Разни. 

  

Председателят на комисията предложи в дневния ред на заседанието в 

точка разни да бъдат включени следните предложения, а имнно: 

 

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

РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

- Писмо от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № 

РД22023566ВН-001ВН/03.11.2022 г. 

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

РД22023572ВН/01.11.2022 г., относно изменение на решение № 563-

3(№17)/15.06.2021 г. на Общински съвет – Варна. 

3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22015129ВН-

002ВН/02.11.2022 г., относно даване на съгласие за подписване на споразумение 

с Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на 

поддържането на републиканските пътища в чертите на град Варна. 

         4. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22023549ВН-

001ВН/02.11.2022 г., относно преразпределение на средства от целева субсидия 

за капиталови разходи, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. и разпределение на 

допълнителен трансфер по бюджета на община Варна за 2022 г. съгласно ПМС 

229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините за 2022 г. и ФО – 46/11.08.2022 г. 

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

на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД с рег. № 

Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г. и от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. №Д22000670ВН-003ВН/21.10.2022 г., относно 

дофинансиране на строително-ремонтни дейности в стационара на болницата. 

- Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д22000670ВН-002ВН/20.10.2022 

г. 

Председателят на комисията подложи на гласуване допълнителните 

предложения за включване в дневния ред.   

 

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

предложението се приема. 
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  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. № 

РД22016139ВН/25.07.2022 г., относно приемане на отчета на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2021 г. 

1.1. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22018444ВН/26.08.2022 г. 

1.2. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22023570ВН/01.11.2022 г. 

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

РД22022935ВН/25.10.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

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

РД22023491ВН/31.10.2022 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. № 

РД22021627ВН-001ВН/21.10.2022 г., относно допълнително финансиране на 

обект: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна, етап втори, подобект 

„Местообитания вълци и средно-големи котки“. 

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

РД22019826ВН/14.09.2022  г., относно даване на съгласие за извършване на 

компенсирана промяна на обекти от Разчета за капиталовите разходи по 

функции и източници за финансиране на Община Варна за 2022 г., в частта на 

функция „Здравеопазване“.  

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

РД22022715ВН/21.10.2022 г., относно ПМС № 326/12.10.2021 г. 

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

РД22022937ВН/25.10.2022 г., относно актуализиране на разпределението на 

средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна.   

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

РД13024368ВН-040ВН/21.10.2022 г., относно актуализация на Икономическата 

рамка за 2022 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег. № 

РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

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

РД22022712ВН/21.10.2022  г., относно определяне на дивидент за 2022 г. на 

търговските и акционерните дружества със 100% общинско участие в капитала. 
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9. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД22022740ВН/21.10.2022 г., относно отпуснати допълнителни средства на 

Община Варна от Централния бюджет, съгласно ПМС № 229/29.07.2022 г., за 

увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната 

държавна дейност 122 „Общинска администрация“ и осигуряване на 

допълнителни средства за увеличение трудовите възнаграждения на 

служителите в съответните дейности по бюджета на Община Варна, 

финансирани с местни средства. 

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

РД22023483ВН/31.10.2022 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2022/2023 г. 

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

РД22023472ВН/31.10.2022 г., относно изменение на Приложение № 21 „Списък 

на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от 

бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета на община Варна за 2022 г. в 

частта на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна. 

12. Разглеждане на предложение от Стоян Йорданов Стоянов, Председател 

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

РД22022618ВН/20.10.2022 г., относно упълномощаване на Кмета на Община 

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

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

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

2014-2020 г. 

13. Разглеждане на писма от д-р Красимир Петров – изпълнителен 

директор на МБАЛ „Света Анна“ Варна АД с рег. № РД22021492ВН/06.10.2022 

г. и от Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ с рег. № 

РД22021492ВН-001ВН/10.10.2022 г., относно осигуряване на целева субсидия за 

отделение „Детска хирургия“ към МБАЛ „Света Анна“ Варна АД. 

13.1. Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД22021492ВН-

002ВН/20.10.2022 г. 

14. Разглеждане на писмо от Театрално – музикално продуцентски център 

– Варна с рег. № РД22020730ВН/28.09.2022 г. и обяснителна записка с рег. № 

РД22021758ВН-001ВН/13.10.2022 г., относно предоставяне на гориво за нуждите 

на културния институт. 

15. Разглеждане на писмо от Държавен куклен театър – Варна с рег. № 

ОС22000726ВН/28.09.2022 г. и обяснителна записка с рег. № 

РД22021929ВН/13.10.2022 г., относно предоставяне на гориво за нуждите на 

културния институт. 
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16. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на държавни 

вземания. 

17.Разни. 

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

РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

- Писмо от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № 

РД22023566ВН-001ВН/03.11.2022 г. 

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

РД22023572ВН/01.11.2022 г., относно изменение на решение № 563-

3(№17)/15.06.2021 г. на Общински съвет – Варна. 

17.3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22015129ВН-

002ВН/02.11.2022 г., относно даване на съгласие за подписване на споразумение 

с Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на 

поддържането на републиканските пътища в чертите на град Варна. 

         17.4. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22023549ВН-

001ВН/02.11.2022 г., относно преразпределение на средства от целева субсидия 

за капиталови разходи, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. и разпределение на 

допълнителен трансфер по бюджета на община Варна за 2022 г. съгласно ПМС 

229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините за 2022 г. и ФО – 46/11.08.2022 г. 

17.5. Писма от управителя на „Специализирана болница за активно 

лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД с рег. 

№ Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г. и от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. №Д22000670ВН-003ВН/21.10.2022 г., относно 

дофинансиране на строително-ремонтни дейности в стационара на болницата. 

17.5.1. Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д22000670ВН-

002ВН/20.10.2022 г. 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД22016139ВН/25.07.2022  г., относно приемане на отчета на бюджета и 

на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2021 г. 
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- Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община Варна 

за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22018444ВН/26.08.2022 г. 

- Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община Варна 

за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22023570ВН/01.11.2022 г. 

  

         Стефка ГОСПОДИНОВА 

         Съгласно законовите разпоредби имаше публично обсъждане на отчета на 

бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 

2021 г. и той все още  е на сайта на общината. 

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

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2021 г. и 

информация за изпълнение на Бюджета на Община Варна за периода от 

01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.  която е приложена към протокола).   

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна, относно приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2021 г. и комисията взе следното 

решение: 
 

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

местната администрация и чл.140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет - Варна приема 

уточнен годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на 

община Варна към 31.12.2021 г. /Пр. №1, Пр. №2, Пр. №3/, както следва:  

 

  

 

Уточнен план 

 31.12.2021 г. 

Отчет 

31.12.2021 г. 

  

I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.: 

                 

 

440 758 712 

/в лв./ 

 396 686 888 

 

1. Приходи за Делегирани държавни дейности:             248 061 867 

 

227 491 417 

 

 Неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Приходи и доходи от собственост 

- Глоби, санкции и наказателни лихви 

- Други приходи 

- Внесен ДДС /-/ 

- Помощи и дарения от страната 

 

1 586 179 

139 665 

1 752 

1 328 842 

-4 945 

120 865 

 

1 586 179 

139 665 

1 752 

1 328 842 

-4 945 

120 865 
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 Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                          

 

- обща субсидия (по §31-11)                                                                    

- получени целеви трансфери (по §31-18)                      

- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)                                                                                                         

- възстановени трансфери (субсидии)  (по §31-20)                                                                                                         

 

Трансфери от и за  бюджети и сметки за средствата 

от ЕС  

Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.: 

215 830 555 

 

199 482 086 

5 876 905 

10 798 232 

/-326 668/ 

 

13 901 124 

    

   16 744 009 

   

 

215 830 555 

 

199 482 086 

5 876 905 

10 798 232 

/-326 668/ 

 

13 901 124 

    

  /-3 826 441/ 

 

 

 - остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            

 

  16 744 009 

                   0 

 

16 744 009 

 /-20 572 203/ 

 

2. Приходи за Местни дейности: 192 696 845 

 

169 195 471 

 

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.: 

 

- Имуществени и други данъци 

- Неданъчни приходи, в т.ч.: 

177 795 742 

 

103 774 344 

74 021 398 

177 795 742 

 

103 774 344 

74 021 398 

     Постъпления от продажба на нефинансови активи по §40 758 830 758 830 

   

Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                        4 820 270 4 820 270 

 

 

- обща изравнителна субсидия за местни дейности от 

Централния бюджет за общини (по §31-12) 

 

      - целева субсидия от Централния бюджет за  

 

           259 700 

 

 

           259 700 

 

капиталови разходи (по §31-13)                                                                                                               

 

      -  получени целеви трансфери (по  §31-18) 

 

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от 

ЕС, в т.ч.:                                                        

- Трансфери между бюджети (нето)  

 

 -Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 
      
- Трансфери от/за държ. предприятия /ПУДООС/ 
 

Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 

 

- Предоставени заеми (-) 

 

- Възстановени заеми (+)       

3 002 900 

 

1 557 670 

 

/- 9 613 325/

  

   / -6 240 725/ 

 

/-3 395 731/ 

 

23 131 

 

 /- 655 720/ 

 

/-3 111 848/ 

 

        2 446 128 

 3 002 900 

 

       1 557 670 

 

/-9 613 325/          

  

   / -6 240 725/ 

 

/-3 395 731/ 

 

23 131  

 

       /-665 720/ 

 

/-3 111 848/ 

 

        2 446 128 
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Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                              20 359 878 -3 141 496 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                                          0 -23 501 374 

 

 

II. РАЗХОДИ  /Пр. №2, Пр. №3/                                         Уточнен план         Отчет 

                                                                                                  31.12.2021 г.    31.12.2021 г. 

Разходи за държавни дейности                                                248 061 867          227 491 417 

Разходи за местни дейности                                                    179 935 769          156 498 675 

 

Разходи за дофинансиране на държ. дейности                          12 761 076             12 696 796 

 

Всичко разходи                                                                     440 758 712         396 686 888 

 

 Разходи по  функции:         

 

 Уточнен план 

 31.12.2021 г. 

Отчет 

31.12.2021 г. 

       

 

 

/в лв./ 

 Общи държавни служби                              30 343 508 30 225 046 

 Отбрана и сигурност 9 541 455 5 668 054 

 Образование 182 530 452 171 960 363 

 Здравеопазване 26 093 572 20 570 522 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        34 323 340       31 195 019 

 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 87 028 301 72 893 058 

 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело          20 788 747 

 

18 711 612 

 Икономически дейности и услуги 48 233 964 43 587 841 

 Разходи некласифицирани в други функции        1 875 373 1 875 373 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2021 г.:                                  440 758 712 396 686 888 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет - Варна приема 

уточнен годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на 

капиталови разходи по функции и източници на финансиране на Община 

Варна към 31.12.2021 г., (Пр. №2, Пр. №3, Пр. №4, №4а, №4б, Пр. №5, Пр. №6, 

Пр. №6а, Пр. №12, Пр. №12а, Пр. №12б, Пр. №12в, Пр. №12г, Пр. №12д) и 

уточнен годишен план и отчет на Разчетите за капиталовите разходи за 



 

11 

 

съфинансиране на оперативни програми и проекти: (Пр. №4, Пр. №12а, Пр. 

№12г, Пр. №17). 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет - Варна приема 

преходен остатък към 31.12.2021 г. /Пр. №11/, в това число целева субсидия за 

капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. /Пр. №4/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема 

уточнен годишен план и отчет към 31.12.2021 г. за следните целеви разходи, 

както следва: 

            4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-14 

„Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ по съответните 

функции: 

           4.1.1. функция Здравеопазване: 

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

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр. №2/: уточнен 

годишен план – 404 854 лв., отчет – 287 783 лв. и преходен остатък в размер на 

117 071 лв., в т.ч. както следва: 

          4.1.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 111 000 лв., отчет – 109 

950 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 1 050 лв. 

          4.1.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 293 854 лв., отчет – 177 

833 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 116 021 лв. 

 

           4.1.2. 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”: уточнен годишен план – 94 600 
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лв. и отчет – 94 600 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 „Социална програма на Община Варна 

за 2021 г.“/, в т.ч. както следва:   

            4.1.2.1. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: 

уточнен годишен план – 88 600 лв. и отчет – 88 600 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 

„Социална програма на Община Варна за 2021 г.“/.         

            4.1.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна 

дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:  уточнен годишен 

план – 6 000 лв. и отчет –  6 000 лв. /Пр. №2, Пр. №8 „Социална програма на 

Община Варна за 2021 г.“/.  

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

          4.1.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна 

дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 15 355 лв.  и 

отчет – 15 355 лв. /Пр. №2, Пр. №8  „Социална програма на Община Варна за 

2021 г.“/.                

         4.1.4. функция Икономически дейности и услуги: 

        4.1.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на местна 

дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”:    уточнен годишен 

план – 7 104 506 лв.,  отчет – 6 744 506 лв. и преходен остатък в размер на 360 

000 лв. /Пр. №2, Пр. №9/.  

        4.1.5. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 

        4.1.5.1. рампа за инвалиди по националната програма за достъпна жилищна 

среда и лична мобилност по бюджета на местна дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”: уточнен 

годишен план 600 лв., отчет – 600 лв. /Пр. №2/.              

         4.2. Отчет на разходите по план сметка „Чистота” за 2021 г.: уточнен 

годишен план към 31.12.2021 г. –  43 369 617 лв., отчет – 32 805 220 лв. и 

преходен остатък към 31.12.2021 г. в размер на 10 564 397  лв. /Пр. №7/. 

          4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от приходи 

по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ /Пр. 

№10/. 

     4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и 

наеми на морски плажове за 2021 г. /Пр. №16/. 

         4.5. Целева субсидия за капиталови разходи,  

         4.5.1. съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г.: уточнен годишен план на разходите в размер на 3 002 900 

лв., отчет – 1 782 557 лв. и преходен остатък в размер на 1 220 343 лв. /Пр. № 4 

„Уточнен план и отчет към 31.12.2021 г. на капиталови разходи, финансирани от 

целева капиталова субсидия“/. 
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          4.5.2. съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2020 г.: уточнен план на разходите - 1 724 373 лв., отчет – 1 700 060 

лв. и преходен остатък 24 313 лв. за обекти, финансирани с преходен остатък от 

целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г./Пр. № 4 „Уточнен план и отчет 

към 31.12.2021 г. на обекти, финансирани с преходен остатък от целева субсидия 

за капиталови разходи от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2020 г./. 

          4.6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с приходи 

от приватизационни сделки за 2021 г.: уточнен годишен план на приходите / от 

преходен остатък от 2020 г./ – 225 279 лв. и отчет на приходите – 225 279 лв.; 

уточнен годишен план на разходите – 225 279 лв., отчет на разходите – 225 279 

лв.; преходен остатък към 31.12.2021 г. в размер на 0 лв. /Пр. №13/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет - Варна приема 

уточнен годишен план и отчет на разходи за 2021 г. по определени дейности и 

приложения по бюджета на община Варна:  

 - разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ - уточнен годишен 

план – 24 558 705 лв. и отчет – 24 498 325 лв. /Пр. №5/; 

 - разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ - 

уточнен годишен план – 1 834 253 лв. и отчет – 1 381 103 лв.  /Пр. №5а/; 

 - разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ - уточнен годишен 

план – 10 342 678 лв. и отчет – 10 339 245 лв. /Пр. №5б/;  

 - разходи за дейност 622 „Озеленяване" без разходите на ОП „УПО“ - 

уточнен годишен план – 3 607 371 лв. и отчет – 3 572 371 лв. /Пр. №5в/; 

 - разходи за дейност 623 „Чистота“ без разходите на ОП „УПО“ - уточнен 

годишен план в размер на 31 668 564 лв. и отчет – 24 437 466 лв. /Пр. №5в/; 

- разходи за дейност 619 „Други дейности дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“ без разходите на ОП 

„УПО“ и ОП „ИП“ - уточнен годишен план 22 681 646 лв. и отчет – 20 602 266 

лв. /Пр. №5в/; 

- разходи за дейност 759 „Други дейности по културата“ - уточнен 

годишен план - 23 370 лв. и отчет – 23 370 лв. /Пр. №5в/; 

 - разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ - уточнен 

годишен план – 8 622 024 лв. и отчет – 8 343 456 лв. /Пр. №6/;  

 - разходи за общинските предприятия /Пр. №6а/;  
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 - разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр. №18/. 

 

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

местната администрация, чл.140 от Закона за публичните финанси и чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема 

уточнен годишен план и отчет към 31.12.2021 г. на общинските програми и 

целеви субсидии и трансфери по програмите /Пр. №8/, както следва: 

 

       6.1. функция Общи държавни служби: 

      Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински 

съвет – Варна:  уточнен годишен план – 27 880 лв. и отчет – 27 880 лв. по 

бюджета на местна дейност 123 „Общински съвети“. 

 

         6.2.  функция Отбрана и сигурност: 

        Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца и млади 

хора 2021 г.“: уточнен годишен план – 141 365 лв. и отчет – 141 365 лв. по 

бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, в 

т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“: уточнен годишен план – 91 344 лв. и отчет – 91 344 лв.   

 

        6.3. функция Образование: 

        6.3.1. Общинска програма „Младежки дейности 2021 г.”: уточнен годишен 

план –  586 913 лв. и отчет – 586 913 лв. по бюджета на местна дейност 369 

„Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 18 203 лв. и 

отчет – 18 203 лв.; по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 291 632  лв. и отчет – 291 632 

лв.; по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: 

уточнен годишен план – 306 лв. и отчет – 306 лв. 

         6.3.2.Общинска „Програма за квалификация и насърчаване на 

педагогическите специалисти в Община Варна през 2021 г.“: уточнен годишен 

план – 65 959 лв. и отчет – 65 959 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други 

дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 

за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и 

отчет – 5 000 лв.  

          6.3.3. Общинска програма „Програма на Община Варна за приобщаващо 

образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в 
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неравностойно социално положение през 2021 г.“: уточнен годишен план – 30 

093 лв. и отчет – 30 093 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности 

по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет 

– 20 000 лв.; по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинства“: уточнен годишен план – 1 704 лв. и отчет – 1 704 лв. 

         6.3.4. „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на 

творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г. в 

Община Варна“: уточнен годишен план – 39 840 лв. и отчет – 39 840 лв. - по 

бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по 

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

цел“: уточнен  годишен план – 2 000 лв. и отчет – 2 000 лв. и по §42 „Текущи 

трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 940 

лв. и отчет – 940 лв. 

 

        6.4.  функция Здравеопазване: 

        6.4.1. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 

увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и 

отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

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

предприятия“; 

        6.4.2. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“: 

уточнен годишен план – 16 820 лв. и отчет – 16 820 лв. по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия“; 

        6.4.3. Общинска програма „Комплексно пост - Ковид проследяване“: 

уточнен годишен план – 10 000 лв. и отчет – 10 000 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия“; 

        6.4.4. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000 лв. 

по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“; 

         6.4.5. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: уточнен 

годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна дейност 

469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“; 

         6.4.6. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: уточнен 

годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. - по бюджета на местна дейност 
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469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“; 

        6.4.7. Общинска програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 

жлеза“: уточнен годишен план – 19 980 лв. и отчет – 19 980 лв. по бюджета на 

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 

други текущи трансфери за нефинансови предприятия“; 

         6.4.8. Общинска програма „Информационно-консултативен ваксинационен 

мобилен кабинет“: уточнен годишен план – 15 119 лв. и отчет – 15 119 лв. - по 

бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“; 

       6.4.9.Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“: 

уточнен годишен план – 9 600 лв. и отчет – 9 600 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“; 

       6.4.10. Общинска програма „Зеленият двор на Варна“: уточнен годишен план 

– 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. по §61-02 „Предоставени трансфери“ (-); 

        6.4.11. Целева субсидия за изпълнение на дейности извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, които не подлежат на финансиране от 

НЗОК, от Министерство на здравеопазването и др., уточнен годишен план – 150 

000 лв. и отчет – 150 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности 

по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“. 

 

          6.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

          6.5.1. Общинска програма „Социална програма на Община Варна 2021“ за 

местни дейности: уточнен годишен план – 3 984 716 лв. и отчет – 3 984 716 лв., в 

т.ч.: 

         - за местната дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване” - уточнен годишен план – 2 823 116 лв., отчет 2 823 116 лв., в т.ч. 

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

цел“: уточнен план – 40 273 лв. и отчет – 40 273 лв. и по §42 „Текущи трансфери, 

обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 94 600 лв. и 

отчет – 94 600 лв. 

            - за местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ – уточнен 

годишен план – 1 161 600 лв. и отчет – 1 161 600 лв. 

 

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

          6.6.1. Общинска програмa „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, 

съгласно Наредба на Общински съвет - Варна за финансово подпомагане на 

проекти за озеленяване и благоустрояване, свързани с подобряване състоянието 
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на зелените площи, собственост на Община Варна по §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 

„Озеленяване“ - уточнен годишен план – 48 979 лв. и отчет – 48 979 лв. /Пр. №2, 

Пр. №5в/. 

 

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

       6.7.1. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 686 662 лв. и 

отчет – 1 686 662 лв. - по бюджета на местна дейност 714 „Спортни бази за спорт 

за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 1 394 595 лв. и отчет – 1 394 

595 лв.  

       6.7.2. Общинска програма за „Международни и местни културни прояви за 

2021 г.“: уточнен годишен план – 2 461 469 лв. и отчет – 2 446 589 лв. - по 

бюджета на: местна дейност - 759 „Други дейности по културата“, местна 

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

дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“, местна дейност 739 

"Музеи и художествени галерии с регионален характер",  както следва: 

         -  по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ по 

бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен 

годишен план – 45 803 лв. и отчет – 45 803 лв. 

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

предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 

културата“: уточнен годишен план – 419 983 лв. и отчет 405 103 лв.; 

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

нестопанска цел“ по бюджета на:  

         *на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен годишен 

план – 496 778 лв. и отчет – 496 778 лв.     

           *на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по §45 

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

уточнен годишен план – 64 000 лв. и отчет – 64 000 лв. по общинска програма за 

устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна- НЧ „Христо 

Ботев 1928“ за 2021 г.  

 

          6.8. функция Икономически дейности и услуги: 

          6.8.1. Общинска програма „Спортно туристическа дейност“: уточнен 

годишен план – 17 000 лв. и отчет – 17 000 лв. - по бюджета на местна дейност 

862 „Туристически бази“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“; 

          6.8.2 Програма „Туризъм“ за разходи, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2021 г.: 
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           - уточнен годишен план на приходите – 2 855 642 лв., отчет на приходите 

за 2021 г. – 2 855 642 лв.  

         - уточнен годишен план на разходите – 2 855 642 и отчет на разходите – 

2 827 634 лв. по бюджета местна дейност „Други дейности по икономиката, в т.ч. 

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

цел“: уточнен годишен план – 65 000 лв. и отчет – 58 992 лв., преходен остатък – 

6 008 лв. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 36 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 чл. 9 от Закона за общинския дълг и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., 

Общински съвет – Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и 

дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2021 г. /Пр. 

№15/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема 

уточнен план и отчет за сметките за средства от Европейския съюз към 

31.12.2021 г. /Пр. №17/. 

 

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

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 36 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема 

отчет за 2021 г. на предоставените трансфери от Централния бюджет за 

местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища по §31-12 „Обща изравнителна субсидия“, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 

2021 г. /Пр. №19/. 

 

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

местната администрация, чл.140 от Закона за публичните финанси и по 
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предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., 

Общински съвет – Варна приема за сведение Одитен доклад на Сметната 

палата за заверка на Годишния финансов отчет на Община  Варна за 2021 г. /Пр. 

№20/. 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22022935ВН/25.10.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

 

Става въпрос за възстановим данък добавена стойност по проект 

„Екологично чист транспорт на Варна“. 

 

Моля за Вашите мнения и становища 

 

        Юлиян ГУБАТОВ 

        Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, във връзка с кредита с 

който се очаква Община Варна да изтегли за остатъка от ДДС-то за внасяне в 

размер на 7 884 463 лв. по двата договора за електробусите бих желал до сесия 

да получа информация дали „Градски транспорт“ има стари непогасени 

задължения и ако има на каква стойност са те? 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от 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. 5, ал. 1, т. 5, 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 във връзка със свое решение № 802-1(№23)/01.03.2022 г. и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22022935ВН/25.10.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 

финансиране/рефинансиране на собственото участие на община Варна за 
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осигуряване на плащането на възстановим данък добавена стойност по проект: 

„Екологично чист транспорт за Варна” по административен договор 

№BG16M1OP002-5.004-0008-C001, финансиран от 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“, платимо от 

„Градски транспорт“ ЕАД – партньор по проекта, при следните основни 

параметри: 

· Максимален размер на дълга – до 7 884 463 лв. (седем милиона 

осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет и три лева) 

· Валута на дълга – лева; 

· Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

· Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 12 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 възстановен ДДС по 

проекта и/или 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: 

- 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. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да усвои по договора  за кредит от 

т. 2 необходимите средства и да ги предостави заемообразно на „Градски 

транспорт“ ЕАД за плащане на възстановимото ДДС по проекта. 

4. Възлага на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД в 5 

дневен срок от възстановяването на средствата от НАП да възстанови на Община 



 

21 

 

Варна заемообразно предоставените средства. При невъзстановяване на цялата 

дължима сума в горепосочения срок, „Градски транспорт“ ЕАД дължи на 

Община Варна законна лихва за забава на плащане върху размера на 

просроченото парично задължение, като Общински съвет–Варна дава съгласие 

Община Варна с едностранно волеизявление да прихване просроченото парично 

задължение от бъдещи вземания на „Градски транспорт“ ЕАД.  

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда.  

 

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

предложението се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22023491ВН/31.10.2022 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

 

(Г-жа Господинова направи презентация 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).   
 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

от 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 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. № РД22023491ВН/31.10.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за финансиране 

на проектите: 

-„Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка от кръстовище с път 

I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр. Варна”; 

-„Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Атанас Москов” до бул. 

„Република”, гр. Варна“; 

 -„Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. 

Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. „Петър Дертлиев“ 
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и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на 

пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, 

улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и 

ул. „Проф. д-р Емил Станчев“,  чрез банков заем със следните параметри:  

• Максимален размер на заема – до 29 395 000 лв. (двадесет и девет милиона 

триста деветдесет и пет хиляди 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: 

        - 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.  
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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:  

            - 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 
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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.  

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. 

 

  Резултати от гласуването: за – 12; против - 2; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22021627ВН-001ВН/21.10.2022 г., относно допълнително 

финансиране на обект: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна, етап 

втори, подобект „Местообитания вълци и средно-големи котки“. 

 

(Г-жа Иванка Стоянова – директор на „Зоопарк – СНЦ“ представи 

информация за предложението, относно допълнително финансиране на обект: 

„Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна, етап втори, подобект 

„Местообитания вълци и средно-големи котки“).   
 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

от Кмета на Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22021627ВН-

001ВН/21.10.2022 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 

средства в размер на 188 493 лв. за допълнително финансиране на обект: 

„Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна, етап втори, подобект 

„Местообитания вълци и средно-големи котки““ по § 51„Основен ремонт“, 

дейност 746 „Зоопаркове“, с обща стойност за 2022 г. в размер на 949 484 лв., от 

които 760 991 лв. финансиране от банков заем за проектиране, комплексен 

доклад за оценка на съответствието на проекта и изпълнение на СМР и 188 493 

лв. от бюджета на община Варна за доплащане на строително-монтажни работи, 

строителен и авторски надзор. 

Необходимите средства в размер на 188 493 лв. да се осигурят от бюджета 

на Община Варна за 2022 г., като компенсирана промяна в намаление на 

параграф 51 „Основен ремонт“, дейност 311 „Детски градини“ за сметка на 

обект: ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ (промяна на предназначение на сграда на 

бившия Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ в детска градина с 

местонахождение ПИ10135.2558.90, кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90), (ДГ 17 „Д-р 

Петър Берон“ - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа 

„Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина с местонахождение 

ПИ10135.2558.90, кв. 665, ул. "Ген. Колев" № 90, в т.ч. СН и АН), 

представляващи икономия от преходен остатък от целева капиталова субсидия 

по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. във 

връзка с приключване на обекта. 
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Приема актуализирано Приложение №10а „Актуализиран разчет за 

финансиране на капиталови разходи за обекти, финансирани с преходен остатък 

по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 

2021 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Промяната да се отрази в Приложение №4 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по функции – източници на финансиране“, Приложение 

№12 д „Разчет  на разходи и обекти, финансирани със заеми от РЕГИОНАЛЕН 

„ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ АД и „БАНКА ДСК“ АД и Приложение №2 

„Бюджет на разходите по функции, дейности и параграфи“. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значително или трудно 

поправима вреда. 

 

  Резултати от гласуването: за – 11; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22019826ВН/14.09.2022  г., относно даване на съгласие за 

извършване на компенсирана промяна на обекти от Разчета за капиталовите 

разходи по функции и източници за финансиране на Община Варна за 2022 г., в 

частта на функция „Здравеопазване“.  

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и във 

връзка с докладни записки от директори на детските ясли на територията на 

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

РД22019826ВН/14.09.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

извършена компенсирана промяна в рамките на първоначално приетия бюджет 

на средства от обекти от Разчета за капиталовите разходи по функции и 

източници за финансиране (Приложение №4) в частта на функция 

„Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 

детски градини“, както следва: 
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          1. Намалява средствата по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“ делегирани от държавата дейности с 18 000 лв. от обект  

„Подмяна дефектирали котли и части за котли в детските ясли“; 

         2. Увеличава средствата по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“ делегирани от държавата дейности с 18 000 лв. в обект 

„Климатици в детските ясли“. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22022715ВН/21.10.2022 г., относно ПМС № 326/12.10.2021 г. 

 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

„Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги на Община Варна е 

предоставено от централния бюджет допълнителен трансфер за действително 

извършени разходи за изпълнение на ковид мерки в размер на 827 436 лв., като 

тези средства са преходен остатък за 2022 г., от които 124 115 лв. са отчетени и 

останалите 703 321 лв. е предложено да бъдат разпределени по направление в 

две дейности в „Други дейности по здравеопазването“, по §10-15 „Материали“ и 

д-ст 604 „Осветление на улици и на площади“, §10-16 „Вода, горива и ел. 

енергия“. Моето предложение е една част от тези средства към тези две дейности 

да бъдат за погасяване на задължения на туб диспансера, тъй като знаем че там 

задълженията надхвърлят 70 000 лв. за ел. енергия към „Енерго про“ и за 

капиталови разходи свързани с ремонта на спортни зали например зала 

„Локомотив“, и може и част от тези средства да бъдат за закупуване на детска 

линейка, тъй като знаем че вчера по националното радио такава ще се закупува 

от събрани средства от капачки. Благодаря“. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Управителя на туб диспансера не предприе действие по отношение на 

ковид кризата, така че мисля че не попада в тази хипотеза по какъвто начин да го 

обсъждаме в преразпределението на средствата. 
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Юлиян ГУБАТОВ 

Предлагам част от тези 703 321 лв. да бъдат заделени за капиталови 

разходи за ремонт на спортни зали. 

 

 Председателят подложи на гласуване предложението на Юлиян Губатов. 

 

  Резултати от гласуването: за – 3; против - 2; въздържали се - 6, 

предложението не се приема. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Г-н Губатов, това което трябваше да направите решението е изписано и там 

където са изписани по различните параграфи, трябваше да предложите размер на 

средства и къде да бъдат пренасочени, защото има конкретика. Трябваше да го 

изчетете като направите някакво предложение. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Този неизползван остатък в размер на 703 321 лв. каква част е 

разпределена за дейност 469 и каква част за дейност 604? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Предложението за решение е много точно, тази дейност 469 където 

първоначално са планирани  искаме да направим компенсирана промяна и да се 

насочат средствата към дейност 604 „Осветление на улиците“. С актуализация на 

държавния бюджет тези средства държавата ни разреши да ги ползваме и за 

издръжка освен за ковид мерки. Нямаме право за капиталови разходи изрично 

пише, че средствата са за издръжка и ковид мерки. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 

29 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 Закона за измененията и 

допълненията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

/Държавен вестник брой 52/05.07.2022 г./ и по предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22022715ВН/21.10.2022 г., Общински съвет – Варна решава 

остатъкът от неизразходваните средства, отпуснати на Община Варна по 

Постановление на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г. в размер на 703 321 



 

29 

 

лв. в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, по §10-15 

„Материали“, да бъдат разходвани за издръжка - разплащане на ел. енергия по 

бюджета за 2022 г. в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади, §10-

16 „ Вода, горива и енергия“.  

     Промяната да се отрази по Бюджета на Община Варна за 2022 г., Приложение 

2 „Бюджет на разходите по функции, дейности и параграфи за 2022 г.“.  

    На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуален кодекс, Общински 

съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от 

закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда. 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

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

рег. № РД22022937ВН/25.10.2022 г., относно актуализиране на разпределението 

на средствата от преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна.   

 

         Юлиян ГУБАТОВ 

          Искам информация за разпределение на преходния остатък дали 

средствата ще бъдат използвани за ремонт на читалища. Във връзка с писмо от 

НЧ „Просвета“, относно проведено заседание на 03.10.2022 г. за разпределение 

на държавната субсидия. Средствата са в размер на 58 772 лв., от които 17 000 

лв. са гласувани от комисията за подпомагане на читалищната дейност. Взето е 

решение средствата да бъдат разпределени по-равно за всички читалища, които  

присъствали на заседанието. 

 

         Стефка ГОСПОДИНОВА 

         Читалищата са самостоятелни настоятелства законодателството при тях е 

такова, но това не е било никога пречка при съставянето на бюджета за 2023 г. 

всеки разпоредител да предяви своите нужди и необходимост, за да бъде 

направен разчет може ли общината да дофинансира ремонтни дейности за 

конкретното читалище. Може да предоставите Вашето предложение към 

дирекция „Култура и духовно развитие“, която се занимава с тях. 

Предложението, което разглеждаме касае преразпределение на преходния 

остатък по отношение на държавно делегирани дейности т.е. държавния 

преходен остатък, който почива на определени разпоредби може да бъде 
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разпределян само за държавни делегирани дейности в издръжките и техните 

дейности.  

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси, чл. 

29 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 във връзка с чл. 43, ал. 1 

и ал. 2 от ПМС №31/17.03.2022 г. и по предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД22022937ВН/25.10.2022 г., Общински съвет –Варна: 

1. Приема актуализирано разпределение на средствата от преходния 

остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г. по функции, дейности 

и параграфи, в т.ч. делегирана държавна дейност, местни дейности и 

дофинансиране (приложение №. 11), съгласно приложение към настоящото 

решение. 

2. Актуализираното разпределение на преходния остатък да се отрази като 

компенсирана промяна по функции, дейности и параграфи, в т.ч. делегирана 

държавна дейност, местни дейности и дофинансиране по бюджета на Община 

Варна за 2022 г.  

Промяната да се отрази по съответните приложения на бюджета за 2022 г. 

на Община Варна. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значително или трудно 

поправима вреда. 

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД13024368ВН-040ВН/21.10.2022 г., относно актуализация на 

Икономическата рамка за 2022 г., по договор за обществен превоз на пътници с 

рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 
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След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

от 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 предложения от Кмета на 

община Варна с рег. № РД13024368ВН-040ВН/21.10.2022 г. и от на инж. 

Николай Антонов – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с вх. 

рег. № РД22018494ВН-001ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – Варна 

утвърждава „Актуализирана икономическа рамка за 2022 г.“, съгласно 

Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в размер на 

1.3924 лв./км без ДДС или общо 13 924 000 лв. (тринадесет милиона деветстотин 

двадесет и четири хиляди лева) без ДДС за 2022 г.  

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа рамка за 

2022 г., в размер на 16 709 000 лв. (шестнадесет милиона седемстотин и девет 

хиляди) 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“. 

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуален кодекс, Общински 

съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от 

закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда. 

 

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

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22022712ВН/21.10.2022  г., относно определяне на дивидент за 2022 

г. на търговските и акционерните дружества със 100% общинско участие в 

капитала. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и 

чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение от Кмета на община Варна с 
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рег. № РД22022712ВН/21.10.2022  г.,, Общински съвет – Варна определя 

дивидент за 2022 г. (дължим от печалбите за 2020 г. и 2021 г.) на търговските 

дружества и акционерните дружества със 100% общинско участие в капитала, 

както следва: 

 

 

№ ТД 

печалба 

2020 г.       

/х. лв./ 

вноска с 

данък  /лв./ 

1 "Обреди" ЕООД  143  138 710 

  Общо за 2020 г.: 143  138 710 

        

№ ТД 

печалба 

2021 г.       

/х. лв./ 

вноска с 

данък  /лв./ 

1 "Пазари" ЕАД 193  187 210 

2 "Обреди" ЕООД 748  725 560 

  Общо за 2021 г.: 941  912 770 

  Общо 2020 г. + 2021 г.: 1 084  1 051 480 

 

Дивидентът да бъде преведен до в срок до 30.11.2022 г. след приспадане на 

дължимия данък при източника. 

 

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

предложението се приема. 

 

 ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

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

рег. № РД22022740ВН/21.10.2022 г., относно отпуснати допълнителни средства 

на Община Варна от Централния бюджет, съгласно ПМС № 229/29.07.2022 г., за 

увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната 

държавна дейност 122 „Общинска администрация“ и осигуряване на 

допълнителни средства за увеличение трудовите възнаграждения на служителите 

в съответните дейности по бюджета на Община Варна, финансирани с местни 

средства. 
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Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124 и чл. 125 от Закона за 

публичните финанси, чл. 29 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 

Постановление на Министерски съвет №229/29.07.2022 г. и по предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД22022740ВН/21.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна: 

         1.Приема увеличение на средствата за трудовите възнаграждения в дейност 

122 „Общинска администрация“ на служителите в Община Варна, райони и 

кметства, считано от 01.07.2022 г., съгласно Приложение №1. 

           - в държавно делегирана дейност 122 „Общинска администрация“, като 

средствата са получени от Централния бюджет на основание Постановление на 

Министерски съвет 229/29.07.2022 г. и са общо в размер на 1 233 250 лв. 

          - в дейност 122 – дофинансиране на държавно делегираната дейност за 

Община Варна, райони и кметства, в размер на 452 172 лв., като компенсирана 

промяна от местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-24 „Разходи за лихви по 

други заеми от страната“. 

           2. Във връзка с изпълнението на чл. 1, ал. 6 от Постановление на 

Министерски съвет №229/29.07.2022 г. – „кметовете на общините определят 

еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на 

служителите в общинската администрация“, Общински съвет – Варна решава 

еднократно да бъдат увеличени трудовите възнаграждения в дейност 122 

„Общинска администрация“ – дофинансиране на държавната дейност, на 

служителите в Община Варна, райони и кметства, считано от 01.07.2022 г.   

           3. Приема увеличение на средствата за трудовите възнаграждения на 

служителите по съответните дейности, финансирани с местни средства по 

бюджета на Община Варна за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., като компенсирана 

промяна в рамките на гласуваните средства по бюджета за 2022 г. по съответните 

функции, дейности и разпоредители, съгласно Приложение №2. 

           Необходимите средства, общо в размер на 473 159 лв., да бъдат осигурени 

от: 

           - местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-24 „Разходи за лихви по 

други заеми от страната“ – 240 362 лв.; 

       - за Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“ средствата в размер на 179 400 лв. да бъдат 

осигурени за сметка на §10-20 „Издръжка- външни услуги“ от бюджета на 
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Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“. 

       - за местна дейност 623 „Чистота" необходимите средства в размер на 

53 397 лв. да бъдат осигурени чрез вътрешно разпределение между Община 

Варна, райони и кметства и Общинско предприятие “Управление на проекти и 

озеленяване“ в рамките на гласуваните по бюджета за 2022 г. средства за трудови 

възнаграждения в тази дейност. 

          4. Приема увеличение на средствата за трудови възнаграждения на 

служителите от държавни дейности 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени 

групи в детски градини”, разпоредител с бюджет Общинско предприятие 

„Комплекс за детско хранене“ и държавна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазване“ – „Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни 

информационни центрове“, считано от 01.07.2022 г., като компенсирана промяна 

в рамките на гласуваните средства по бюджета за трудови възнаграждения за 2022 

г., съгласно Приложение №2.  

         Необходимите средства да бъдат осигурени, както следва: 

         - за държавна дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 

детски градини”, разпоредител с бюджет – Общинско предприятие „Комплекс за 

детско хранене“, необходимите средства в размер на 90 000 лв., да бъдат 

осигурени от преходния остатък от 2021 г. за 2022 г. по бюджета на функция 

„Здравеопазване“ от дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“; 

        - държавна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“ – „Общински 

съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове“, 

необходимите средства да бъдат осигурени в рамките на средствата по бюджета 

за трудови възнаграждения за 2022 г. в тази държавна дейност. 

         5. Решава да бъдат увеличени еднократно трудовите възнаграждения на 

служителите в местни дейности, общински предприятия и държавните дейности 

431 Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ и 469 „Общински 

съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове“, 

считано от 01.07.2022 г. 

         6. Приема актуализирано Приложение №18 „Разчет за численост и фонд 

работна заплата“ по бюджета на Община Варна за 2022 г.  

        Промените да се отразят по Бюджета на Община Варна за 2022 г. и по 

съответните приложения по бюджета. 

Приложения:   

- Приложение №1 „Разчет за допълнителни средства за увеличение на 

трудовите възнаграждения на дейност 122 „Общинска администрация“, считано 

от 01.07.2022 г.“ 
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- Приложение №2 „Разчет за допълнителни средства за увеличение на 

трудовите възнаграждения на работещите в местни дейности и общински 

предприятия, считано от 01.07.2022 г. 

- Актуализирано Приложение №18 „Разчет за численост и фонд работна 

заплата“ по бюджета на Община Варна за 2022 г. 

       На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс, 

Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Станислав ИВАНОВ 

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

рег. № РД22023483ВН/31.10.2022 г., относно разрешаване на формирането на 

самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински 

училища за учебната 2022/2023 г. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

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

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на Министерството на образованието от 10.10.2017 г., последно 

изменение и допълнение в Държавен вестник брой 7/25.01.2022 г. и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22023483ВН/31.10.2022 г., 

Общински съвет – Варна:   

          1. Дава съгласие за формиране и дофинансиране  в ОУ „Св. Климент 

Охридски“, с. Константиново за учебната 2022/2023 г. на четири  паралелки под 

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

паралелки, както следва: 

- слята паралелка І - ІІІ клас – 6 ученици; 

 /І клас - 5 ученици, ІІІ клас - 1 ученик/; 

- слята паралелка ІI - IV клас – 10 ученици; 

 /ІI клас - 8 ученика, IV клас - 2 ученици/; 

- слята паралелка V – VІ клас - 8 ученици; 
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 /V клас – 2 ученици, VІ клас - 6 ученици/; 

- маломерна паралелка VII клас – 9 ученици. 

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

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

училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 

стандарти за съответната дейност, в размер на 80 040 лв., в това число  23 143 лв. 

до 31.12.2022 г. и 56 897 лв. за 2023 г.  

 

          2. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в ОУ „Капитан Петко 

войвода“ - кв. Галата за учебната 2022/2023 г. на три паралелки под норматива 

за минимален брой ученици, както следва: 

- една  паралелка ІІІ клас – 14 ученици 

- една паралелка V клас – 13 ученици; 

- една паралелка VІ клас – 13 ученици. 

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

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

училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 

стандарти за съответната дейност, в размер на 27 443 лв., в това число 7 935 лв. до 

31.12.2022 г. и 19 508 лв. за 2023 г. 

 

          3. Дава съгласие за дофинансиране на осем самостоятелни професионални  

паралелки под норматива за минимален брой ученици в Професионална 

гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - 

Варна за учебната 2022/2023г., както следва: 

- IX „В“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Горско и ловно 

стопанство“ – 16 ученици; 

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

старинни мебели и дограма“ – 14 ученици; 

- X „В“ клас, в дневна форма на обучение, специалност „Горско и ловно 

стопанство“ – 15 ученици; 

- X „Д“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Реставрация на 

старинни мебели и дограма“ – 10 ученици;  

- XI „Г“ клас, в дневна форма на обучение, специалност „Парково 

строителство и озеленяване“ – 8 ученици; 

  -XI „Д“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Производство на 

тапицирани изделия“ – 9 ученици; 

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

производство“ – 12 ученици; 
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- XII „Г“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Парково 

строителство и озеленяване“ – 7 ученици; 

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

8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за 

съответната дейност, в размер на  42 425 лв., в това число  12 268 лв. до 31.12.2022 

г. и 30 157 лв. за 2023 г. 

 

          4. Дава съгласие за формиране и дофинансиране на една профилирана  

паралелки в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Варна за учебната 

2022/2023 г. под норматива за  минимален брой ученици в тях, както следва:  

- една паралелка Х „Б“ клас – 12 ученици, профил “Предприемачески“.  

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

от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за 

съответната дейност, в размер на  3 050 лв., в това число  882 лв. до 31.12.2022 г. и 

2 168 лв. за 2023 г. 

 

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

Паисий” - Варна за учебната 2022/2023 г. на две паралелки под норматива за 

минимален брой ученици както следва:  

- една паралелка VІ клас – 13 ученици; 

- една паралелка VІІ клас – 10 ученици. 

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

от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното 

образование, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за 

съответната дейност, в размер на 6 606 лв., в това число 1 910 лв. до 31.12.2022 г. 

и 4 696 лв. за 2023 г. 

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

„Свети княз Борис І“ за учебната 2022/2023 г. на една паралелка под норматива 

за минимален брой ученици както следва: 

 - една паралелка VІІ клас – 14 ученици. 

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

посочената наредба, като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти за 

съответната дейност, в размер на 2 033 лв., в това число  588 лв. до 31.12.2022 г. и 

1 445 лв. за 2023  г. 
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Общата сума, необходима за дофинансиране на маломерните и слети 

паралелки за учебната 2022-2023 г. е в размер на 161 597 лв., в т.ч. 46 726 лв. за 

2022 г. и 114 871 лв. за 2023 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

Средствата за 2022 г. в размер на 46 726 лв.  да бъдат осигурени от бюджета 

на Община Варна за 2022 г., функция „Образование“, чрез компенсирана промяна, 

както следва:  

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2022 г. в 

дофинансиране на дейност 311 „Детски градини“, §02-00 „Други възнаграждения 

и плащания за персонал“ в размер на 26 726 лв.  

Намаление на средствата в дофинансиране на дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §02-00 „Други 

възнаграждения и плащания за персонала“ в размер на 20 000 лв.  

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2022 г. в 

дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“, § 10 00 „Издръжка“ в размер на 34 458 лв.  

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2022 г. в 

дофинансиране на дейност 326 „Професионални гимназии“, §10-00 „Издръжка“ в 

размер на 12 268 лв.  

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

Варна за 2022 г. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда. 

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

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Станислав ИВАНОВ 

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

рег. № РД22023472ВН/31.10.2022 г., относно изменение на Приложение № 21 

„Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи 

от бюджета на община Варна за 2022 г.“, в частта на дирекция „Социални 

дейности“ при Община Варна. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 
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На основание чл. 21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35 от Постановление на Министерски съвет №31/17.03.2022 г. 

за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и по 

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД22023472ВН/31.10.2022 г., 

Общински съвет – Варна изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на 

лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна 

за 2022 г., приет с решение №908-4, раздел Х от протокол №25/20.04.2022 г. на 

Общински съвет – Варна, в частта на дирекция „Социални дейности“ при Община 

Варна, съгласно приложение към настоящото решение.  

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Стоян Йорданов Стоянов, 

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

РД22022618ВН/20.10.2022 г., относно упълномощаване на Кмета на Община 

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

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

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

2014-2020 г. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението от 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 и по предложение от Стоян Йорданов Стоянов, 

Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово - Белослав – 

Аксаково“ с рег. № РД22022618ВН/20.10.2022 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 

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

фонд „Земеделие“ в размер на 112 072.15 лв. (сто дванадесет хиляди седемдесет и 

два лева и петнадесет стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер на 

авансово плащане за 2023 г. на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 

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

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

помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от 
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общностите местно развитие и Споразумение за управление на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. 

сключени между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 

Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на Програма за морско 

дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на 

стратегиите за водено от общностите местно развитие", Програма за морско дело 

и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда - във връзка с кратките срокове за усвояване на средствата по 

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

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

изготвен и одобрен годишен бюджет за следващата календарна година, в срок 

най-късно до 20.12.2022 г. 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме писма от д-р Красимир Петров – 

изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна“ Варна АД с рег. № 

РД22021492ВН/06.10.2022 г. и от Анастасия Георгиева – директор на дирекция 

„Здравеопазване“ с рег. № РД22021492ВН-001ВН/10.10.2022 г., относно 

осигуряване на целева субсидия за отделение „Детска хирургия“ към МБАЛ 

„Света Анна“ Варна АД. 

     - Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД22021492ВН-002ВН/20.10.2022 г. 

 

          Председателят изчете следния проект за решение: 

 

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

местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения, във 

връзка с писмо от д-р Красимир Петров – изпълнителен директор на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД с рег. № 

РД22021492ВН/06.10.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъде 

предоставена целева субсидия в размер до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева)  на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 

000090019 за извършване на ремонт на отделение „Детска хирургия“ към 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД.  
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Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 

представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 

заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала на дела на 

Община Варна, чрез записване на нови акции, след проведено Общо събрание на 

акционерите. 

  

Румен ХРИСТОВ 

Ще влезем в някаква по усложнена административна процедура. Нашата 

нужда от започване на този ремонт е належаща. Увеличаване на капитал, общи 

събрания нещо което няма да ни помогне своевременно да си направим ремонта, 

който е належащ. 

 

Станислав ИВАНОВ 

За какво ще бъдат изразходвани средствата? 

 

Румен ХРИСТОВ 

Ремонт на две операционни зали, на които не е правен ремонт повече от 10 

години. Щеше да се прави ремонт, но поради ковид кампанията средствата 

отидоха по други пера.  

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Средства ще бъдат намерени. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предлагам предвид належащата необходимост за извършване на ремонта 

решението да бъде с предварително изпълнение. 

 

Станислав ИВАНОВ 

До сесия ще уточним дали ремонта ще бъде с вдигане на капитала и 

решението да бъде с предварително изпълнение. 

Председателят подложи на гласуване изчетеното решение с така 

направеното предложение от г-жа Гърдева, решението да бъде с предварително 

решение и до сесия да бъде уточнено дали средствата за ремонта на „Детското 

отделение“ да бъде с увеличаване на капитала на дела на Община Варна.   

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

предложението се приема. 
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ЧЕТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Театрално – музикално 

продуцентски център – Варна с рег. № РД22020730ВН/28.09.2022 г. и 

обяснителна записка с рег. № РД22021758ВН-001ВН/13.10.2022 г., относно 

предоставяне на гориво за нуждите на културния институт. 

Това е една наша практика през годините. Моля за Вашите мнения и 

становища. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Това е една наша добра практика отпускаме средства за гориво за 

Театрално-музикален продуцентски център – Варна и Държавен куклен театър – 

Варна можем да отпуснем средства, а не гориво. Нека в решението до сесия да 

бъде уточнено или да предоставяме гориво. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Предоставяме гориво, тъй като не може да даваме средства. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Имаме право със средства да помагаме, но в момента те нямат процедура по 

ЗОП. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

А пък ние предоставяме гориво. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Само искам да уточня данни за всички Вас около 41 500 литра е годишното, 

което до сега на исторически принцип  сме давали като тонове гориво на двете 

културни институции. Има техническа грешка, защото е записано 40 000 тона. В 

момента цената е 3,29 лв. или необходимите средства към настоящия момент с 

тази цена за целия отоплителен сезон са около 136 500 лв., които няма да се 

платят веднага в този бюджет, тъй като горивото до месец март ще бъде 

зареждано. Предлагам да го вземем като принципно решение да бъде дадено 

съгласие да се предостави това гориво. 

 

Христо АТАНАСОВ 

До сесия да уточним за МБАЛ „Света Анна“ за необходимите средства от 

60 000 лв., като остатъкът от сумата в размер на 30 000 лв. ще бъде предоставена 

като дарение. Просто до сесия да го уточним това защото иначе гласуваме цялата 
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сума. По отношение на горивото от няколко години говоря да уточним начина по 

който да се дава горивото. В нарушение сме по Закона за акцизите, по отношение 

на мерителни уреди, ДДС-та. Принципно да го приемем, но до сесия да го 

изчистим, защото не говорим дали да даваме, а говорим за начина по който да го 

направим. Това винаги е проблем и всяка година го говорим. 

 

Даниела ДИМОВА 

Абсолютно е прав колегата Атанасов, защото действително през последните 

години се обсъждаше начина, по който се предоставя горивото. Театрално-

музикален продуцентски център – Варна и Държавен куклен театър – Варна това 

са единствените културни институти на територията на област Варна. При нас в 

операта и театъра работят 340 души, а в кукления театър 55 души. Имаме нужда 

от тази подкрепа. За нас няма значение дали това ще бъде като дарение. Вие 

предложете как това да стане по-добър начин, а в същото време пък ние да 

получим тази подкрепа. В началото на тази година ние купихме гориво, защото до 

месец април нямаше бюджет, но имахме подкрепа от държавата, защото беше 

взето решение за плащане на ел. енергия. Получихме средства за ел. енергия и с 

остатъка от средствата купихме гориво. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Дали имате възможност да организирате обществена поръчка за закупуване 

на гориво? 

 

Даниела ДИМОВА 

Ако трябва на този вариант да се мине ще го направим, за да получим 

средства.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Да вземем принципно решение до сесия ще уточним конкретиката. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Тези процедури минават през борсови сделки и не се прилага дословно 

ЗОП, така че процедурата е изключително бърза и в рамките на няколко дни може 

да я проведете. Може да проведете процедурата и ние да осигурим средствата. С 

молба да проверите в министерството има ли възможност директно да преведем 

на представляваните от Вас институции да преведем тези средства за да си 

проведете съответната процедура и да имате надлежно осигурено количество за 

зимния сезон. Предлагам да дадем положително становище и до сесия ще 

уточним съгласно отговора от Министерството на културата.  
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 Председателят подложи на гласуване да бъде уточнено решението до 

предстоящото заседание на Общинския съвет, както и с корекцията за 40 000 тона. 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Държавен куклен театър – Варна 

с рег. № ОС22000726ВН/28.09.2022 г. и обяснителна записка с рег. № 

РД22021929ВН/13.10.2022 г., относно предоставяне на гориво за нуждите на 

културния институт. 

 Председателят подложи на гласуване предложението с уточнение да бъде 

уточнено решението до предстоящото заседание на Общинския съвет, и съответно 

как да бъде проведена процедурата.   

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме молби от граждани, относно опрощаване 

на държавни вземания. 

 

Председателят подложи на гласуване молбите 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. № ОС22000140ВН/17.02.2022 

г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет – 

Варна предлага на Президента на Република България да  не се опрости 

задължението на Станимир Павлов от гр. Варна.   

 

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

местната администрация и във връзка с писмо с рег. № З22000239ВН-

002ВН/21.04.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, 

Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република България да  не се 

опрости задължението на Георги Богоев от гр. Варна.   

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

предложението се приема. 
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СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните предложения, а 

именно: 

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

РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“, 

Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

- Писмо от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № 

РД22023566ВН-001ВН/03.11.2022 г. 

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

РД22023572ВН/01.11.2022 г., относно изменение на решение № 563-

3(№17)/15.06.2021 г. на Общински съвет – Варна. 

17.3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22015129ВН-

002ВН/02.11.2022 г., относно даване на съгласие за подписване на споразумение с 

Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на поддържането 

на републиканските пътища в чертите на град Варна. 

         17.4. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22023549ВН-

001ВН/02.11.2022 г., относно преразпределение на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. и разпределение на 

допълнителен трансфер по бюджета на община Варна за 2022 г. съгласно ПМС 

229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на 

общините за 2022 г. и ФО – 46/11.08.2022 г. 

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

на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД с рег. № 

Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г. и от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. №Д22000670ВН-003ВН/21.10.2022 г., относно 

дофинансиране на строително-ремонтни дейности в стационара на болницата. 

17.5.1. Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д22000670ВН-

002ВН/20.10.2022 г. 

 

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

рег. № РД22023566ВН/01.11.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна 

да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“, 
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Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 

“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

- Писмо от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № 

РД22023566ВН-001ВН/03.11.2022 г. 

  

 Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета 

на Община Варна с рег. № РД22023566ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 

„Социално включване и равни възможности“, Програма “Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на решението.  

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по процедура 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ и подписване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства от 

бюджета на Община Варна за мостово финансиране, преди възстановяване на 

средствата от Програмата. 

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

Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове за 

представяне на проектното предложение.   

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

предложението се приема. 

 

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

рег. № РД22023572ВН/01.11.2022 г., относно изменение на решение № 563-

3(№17)/15.06.2021 г. на Общински съвет – Варна. 

  

 Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
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РД22023572ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 

563-3(№17)/15.06.2021 г. за отпускане на финансови средства за подмяна на 

гаражни врати на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Варна в размер на 84 000 лв. (осемдесет и четири хиляди лева) от 

бюджета на Община Варна за 2021 г., местни дейности 283 и 239, допълва същото, 

както следва: Общински съвет – Варна дава съгласие за дарение на строително 

монтажни работи, изразяващо се в доставка и монтаж на гаражни врати, тип – 

индустриални за нуждите на Първа районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – Варна, бул. „Сливница“ №159, на стойност 83 340 лв. 

(осемдесет и три хиляди триста и четиридесет лева). 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички правни и фактически 

действия по изпълнение на горното решение. 

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

предложението се приема. 

 

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

рег. № РД22015129ВН-002ВН/02.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

подписване на споразумение с Областно пътно управление – Варна за съвместно 

финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на град 

Варна. 

  

 След проведени дебати председателят подложи на гласуване предложението 

на Кмета на Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

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

РД22015129ВН-002ВН/02.11.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде подписано Споразумение за 2023 г. за съвместно финансиране на 

поддържането на републиканските пътища в чертите на град Варна с Областно 

пътно управление – Варна и Община Варна, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

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

споразумението между Областно пътно управление – Варна и Община Варна. 

 

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

предложението се приема. 

 

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

рег. № РД22023549ВН-001ВН/02.11.2022 г., относно преразпределение на 

средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 
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2022 г. и разпределение на допълнителен трансфер по бюджета на община Варна 

за 2022 г. съгласно ПМС 229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни 

трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. и ФО – 46/11.08.2022 г. 

   

 Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на Община 

Варна и комисията взе следното решение: 

 

          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 

България за 2022 г. и чл.124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и 

Постановление на Министерски съвет №229/29.07.2022 г. и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22023549ВН-001ВН/02.11.2022 г., Общински 

съвет - Варна приема „Актуализиран разчет за финансиране на капиталови 

разходи от целева субсидия“  в общ размер на 5 365 600 лв. и одобрява 

преразпределение на средства от целева субсидия за капиталови разходи, 

съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

и разпределение на допълнителен трансфер , в размер на 1 381 300 лв.  за 

финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за капиталови разходи 

съгласно Постановление на Министерски съвет №229/29.07.2022 г. и ФО 

46/11.08.2022 г. по обекти, съгласно приложение към настоящото решение.(Пр. 

10) 

Промяната да се отрази в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по 

функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи по функции източници на финансиране“, Приложение № 4 „а“ - „д. 606  

"Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" (без разходи на ОП 

"Паркинги и синя зона). 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значително или трудно 

поправима вреда. 

 

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

предложението се приема. 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме  писма от управителя на „Специализирана 

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

Варна“ ЕООД с рег. № Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г. и от Коста Базитов – 

заместник-кмет на Община Варна с рег. №Д22000670ВН-003ВН/21.10.2022 г., 

относно дофинансиране на строително-ремонтни дейности в стационара на 

болницата. 
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         - Писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д22000670ВН-002ВН/20.10.2022 г. 

  

 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 управителя на „Специализирана 

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

Варна“ ЕООД с рег. № Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна взема решение да бъдат отпуснати допълнителни финансови средства в 

размер до 359 124,46 лв. (триста петдесет и девет хиляди и сто двадесет и четири 

лева и петдесет и девет стотинки) на „Специализирана болница за активно лечение 

на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – 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“. 

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 – 15; против - 0; въздържали се - 1, 

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“:                                                         

 

_________________                                                       _________________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 


