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                                                          ПРОТОКОЛ 

 

№ 24 

 

Днес 25.11.2022 г. от 10:00 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“ в Пленарна зала. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Станислав Иванов – Председател на комисията 

  Генадий Атанасов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов 

  Людмила Колева – Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мартин Златев 

  Николай Почеканов,   

  Стефан Станев 

  Стоян Попов,    

  Тодор Балабанов 

  Христо Атанасов 

  Юлиян Губатов 

 

Отсъстват: Ахмед Ахмед, Венцислав Сивов, Красен Иванов, Мария 

Ангелова – Дойчева, Щериана Иванова и Янко Станев. 

 

         Присъстваха още: Христо Иванов – заместник-кмет на Община Варна, адв. 

Красимира Атанасова – представляваща „Асоциация на управителите на етажната 

собственост“, Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата 

и спорта“ ЕАД, Иван Добрев – управител на „Хидро мап“ ЕООД, Кристияна 

Генчева – член на Управителния съвет на Българската федерация по 

художествена гимнастика и адв. Деяна Стефанова – адвокат довереник на 

Общински съвет – Варна.  

   

 Председателстващият на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН  РЕД 

  

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

РД22025032ВН/22.11.2022  г., относно даване на съгласие за подпомагане на 



2 

 

Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на 

територията на Община Варна, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”, която ще 

се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

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

РД22010533ВН-010ВН/22.11.2022 г., относно одобряване на споразумение за 

сътрудничество между Община Варна и Областна администрация – Варна. 

3. Разглеждане на предложение от Минко Христов – изпълнителен 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000830ВН/22.11.2022 г., относно даване на съгласие и упълномощаване на 

Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да сключи 

договор за банков кредит  за финансиране на 100% от строително-монтажни 

работи за проекти. 

4. Разни. 
           

Председателят на комисията предложи в дневния ред на заседанието да 

бъде включено за разглеждане, като съпътстваща към първа точка от дневния 

ред предложение от Светозар Йорданов – председател на „Асоциация на 

управителите на етажната собственост“ с рег. № РД22025032ВН-

001ВН/23.11.2022 г. и към точка разни писмо от Цветелин Димитров – 

продуцент и управител на „The 1ne Entertainment“ LTD с рег. № 

РД22025046ВН/23.11.2022г., относно осигуряване на средства за документалната 

продукция „ЕдинствениТЕ – ПЪТЯТ ДО ОЛИМП“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

„Това не е съпътстваща към първа точка, това е отделна точка искане за 

финансиране. Писмото на Цветелин Димитров не изисква никаква спешност, за 

да влиза като извънредна точка за сесия. Предлагам тази точка да бъде оттеглена 

от дневния ред“.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложение от 

Светозар Йорданов – председател на „Асоциация на управителите на етажната 

собственост“ с рег. № РД22025032ВН-001ВН/23.11.2022 г. подкрепящо първа 

точка от дневния ред. 

 

  Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване писмо от Цветелин 

Димитров – продуцент и управител на „The 1ne Entertainment“ LTD с рег. № 
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РД22025046ВН/23.11.2022г., относно осигуряване на средства за документалната 

продукция „ЕдинствениТЕ – ПЪТЯТ ДО ОЛИМП“. 

 

  Резултати от гласуването: за – 7; против - 2; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна 

с рег. № РД22025032ВН/22.11.2022  г., относно даване на съгласие за 

подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни 

сгради, на територията на Община Варна, за кандидатстване по процедура 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – 

eтап I”, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост. 

   

Христо Иванов – заместник-кмет на Община Варна с предложението на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22025032ВН/22.11.2022  г., относно даване 

на съгласие за подпомагане на Сдруженията на собствениците на 

многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Варна, за 

кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд – eтап I”. 

  

         Красимира Атанасова – адвокат на Асоциацията на управителите на 

етажната собственост“ запозна членовете на комисията с тяхната дейност 

и оказаното съдействие в подкрепа на сдруженията на етажната 

собственост и процесите които бяха извършени с оглед санирането на 

сградите.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

„Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги първо процедура това 

предложение да се разгледа заедно с предложението на кмета. Да се гласува дали 

да се допълни и после ако не се допълни съответно да се гласува в цялост това е 

процедурата. По отношение на мостовото финансиране е до възстановяването на 

средствата и съответно няма да се изисква възстановяване от страна на 

собствениците, което дава гаранция, че при следваща програма и отворена мярка 

те ще имат вече проектна готовност да кандидатстват директно или да са 

спокойни че вече ще бъдат одобрени“. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

предложение Тодор Балабанов приетото предложение в точка разни от Светозар 

Йорданов – председател на „Асоциация на управителите на етажната 

собственост“ с рег. № РД22025032ВН-001ВН/23.11.2022 г. да бъде разгледано в 

точка първа от дневния ред. 

 

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

предложението се приема. 

 

Красимира АТАНАСОВА  

„Запознахме се с инструкциите и сме наясно, че отново не са предвидени 

възнаграждения на фасилитаторите на цялата тази процедура. Реално погледнато 

има цяла дейност, която трябва да се извърши преди да стигнем до 

окомплектоването на всички документи. Става въпрос за общи събрания и срещи 

с хора, подписване на декларации, окомплектоване на документи за енергийния 

одит, посещение на всяко едно от жилищата и отделно съдействие, както сме го 

правили преди за техническите паспорти, енергийните одитори и регистрацията 

на сдруженията в община Варна. Всичко това нещо е изключителен човешки 

ресурс – време и енергия. Предложението е с цел за да можем заедно с Община 

Варна да бъдем в полза на гражданите, за да може ние като район максимално да 

се възползваме от програмата.  Ако оставим етажната собственост да се справи 

сама с това, тъй като направянето на ресурса няма да бъде безвъзмезден“.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Съдействие по отношение на кандидатстване и попълване на документи 

ще се осъществява от специализирано звено на Община Варна, които ще оказват 

безплатна консултантска помощ по отношение на кандидатстващите. По 

отношение на провеждане на общо събрание на етажната собственост не мисля, 

че е тежка административна процедура, която да изисква ресурс, средства и 

време. За мен неясен остава въпроса от 7% до 15% за консултантски услуги. 

Защо в единия случай 7%, а в другия 15%?  

 

Христо ИВАНОВ 

В националната програма във всеки един район бяха определени 

съответните експерти, където можеше да се получава информация от 

съответната етажна собственост. Проведоха се редица срещи в районните 

администрации със собственици на съответните жилища и условията, за да  

участват хората по новата програма. Планираме във всеки район да има 

конкретно определени представители с необходимата подготовка да отговарят на 

въпроси. От друга страна Кмета да разработи методика в ползването и община 



5 

 

Варна ще разработи съответните типови договори за енергийния одит, 

техническия паспорт и заснемане и те ще гарантират че няма да излезем извън 

правилата на програмите, което да гарантира възможността за връщане на 

средствата. Въпреки че по оперативните програми много лесно се получават 

финансови корекции и средствата не се възстановяват в пълния размер. Ние ще 

подготвим цялата хронология на етажната собственост и окомплектоването на 

документите и ще видим като администрация да спомогнем за набавянето на 

тези документи.  

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Асоциацията на 

управителите на етажната собственост по същество. 

 

  Резултати от гласуването: за – 1; против - 2; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 

 

 След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

предложението от Кмета на Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 12 и чл. 59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22025032ВН/22.11.2022  г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да осигури заемообразно средства на 

Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани 

по  Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за: 

- Изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от 

Закона за устройството на територията, в съответствие с изискванията, 

определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите и изготвяне на архитектурни заснемания; 

- Обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. 

Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден 

сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, 

изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност. Докладът от 

обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и 

съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова 

нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ), в размер до 20 000 000 (двадесет 

милиона) лева до възстановяването им по  процедура „Подкрепа за устойчиво 

енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” по Национален план 

за възстановяване и устойчивост на Република България.   

2. Дава съгласие средствата по т. 1 да бъдат осигурени от бюджета на 

Община Варна за 2023 – 2024 г. 
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3. Задължава Кмета на Община Варна да изготви и одобри Вътрешни 

правила за кандидатстване от Сдружения на собствениците на многофамилни 

жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост 

(ЗУЕС), за изготвяне на технически паспорти на сградите и обследването им за 

енергийна ефективност на допустимите за финансиране сгради. 

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

допуска предварително изпълнение, поради следното: 

- Значителния ефект за общината, който би могъл да се постигне със 

средствата, които се вложат в енергийно обследване на жилищата, които са част 

от градската среда. 

- Сроковете за кандидатстване са изключително кратки. 

- За определеният бюджет по Процедурата ще имат възможност да 

кандидатстват,  28 области и 265 общини в страната. 

 

  Резултати от гласуването: за – 11; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22010533ВН-010ВН/22.11.2022 г., относно одобряване на 

споразумение за сътрудничество между Община Варна и Областна 

администрация – Варна. 

 

Иван Добрев – управител на „Хидро мап“ ЕООД предостави информация 

на членовете на комисията с извършваните дейности на дружеството. 

за извършването на необходимите действия за опазването на 

екологичното равновесие във Варненското езеро.   

 

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. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 59 и чл. 61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 

от Кмета на община Варна с рег. № РД22010533ВН-010ВН/22.11.2022 г., 

Общински съвет - Варна реши: 

1. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество между Община 

Варна и Областна администрация – Варна, съгласно приложение към настоящото 

решение. 
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2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 29 500 

лв. (двадесет и девет хиляди и петстотин лева) без включен ДДС за 2022 г., 

съгласно  приложеното споразумение за сътрудничество между Община Варна и 

Областна администрация – Варна. 

Средствата в размер на 29 500 лв. без включен ДДС да бъдат осигурени от 

бюджета на Община Варна за 2022 г. 

3. Възлага на кмета на Община Варна да подпише споразумението за 

сътрудничество между Община Варна и Областна администрация – Варна. 

 

  Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Минко Христов – 

изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000830ВН/22.11.2022 г., относно даване на съгласие и упълномощаване на 

Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да сключи 

договор за банков кредит  за финансиране на 100% от строително-монтажни 

работи за проекти. 

 

        Минко Христов - изпълнителен директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД запозна членовете на комисията с инвестиционната програма на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД и сключване на договор за банков кредит 

за финансиране на 100% от строително-монтажни работи за следните 

проекти: нов подземен паркинг; фотоволтаична централа; нова 

многофункционална зала; нов шоурум. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагам процедура за прекратяване на дебатите.  

 

Председателят подложи на гласуване процедурата за прекратяване на 

дебатите. 

  Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

предложението и комисията взе следното решение: 
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 На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и по предложение от Минко Христов – изпълнителен 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000830ВН/22.11.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява инвестиционна 

програма, съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна върху 

капитала на търговските дружества и по предложение от Минко Христов – 

изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000830ВН/22.11.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 

упълномощаване на Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД да сключи договор за банков кредит  за финансиране на 100% от строително-

монтажни работи за следните проекти: нов подземен паркинг; фотоволтаична 

централа; нова многофункционална зала; нов шоурум съгласно направена от 

„Алианц Банк България“ АД оферта за отпускане на кредит с общ индикативен 

размер до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева, при следните условия: 

1. Размер на кредита – до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева, от които 

12 400 000 лева без ДДС за проект „Нов подземен паркинг“; 420 000 лева без ДДС 

за проект „Фотоволтаична централа с прогнозна мощност 300 kw; 640 000 лева 

без ДДС за проект „Пристрояване на нова многофункционална зала в Блок „В“, 

850 000лева без ДДС за проект „Пристрояване на нова многофункционална зала в 

Блок „А“; 480 000 лева без ДДС за проект „Подмяна на осветление във връзка с 

домакинството на Европейско първенство по волейбол през месец август и 

септември 2023 г. 

 2. Лихва на кредита: ОЛП +2,3 пункта надбавка, минимум 2,30%. 

 3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

 3.1. Такса за управление: 0,25% годишно, от разрешения размер; 

 3.2. Такса ангажимент: 0,25% годишно върху неусвоената част от кредита, 

за срока на усвояване; 

3.3. Такса за разглеждане на документи: 4 000 /четири хиляди/ лева 

еднократно при подаване на искането за кредит в банката. 

4. Валута на дълга – лева; 

5. Срок на усвояване – до 2 /две/ години от датата на подписване на 

договора за банков кредит; 

6. Срок на погасяване – 12 /дванадесет/ години, който включва гратисен 

период 2 /две/ години; 

7. Условия за погасяване на кредита – съгласно договор за банков кредит и 

погасителен план; 

 8. Обезпечение на кредита: 
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- първи по ред залог по реда на Закона за особените залози върху вземания 

от наеми и приходи от паркинг; 

- първи по ред ипотека върху парцела и сградите, формиращи целия 

комплекс „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

9. Допълнителни условия: 

9.1. Застраховка на недвижимите имоти, служещи за обезпечение в ЗАД 

„Алианц България“; 

9.2. Пълно банково обслужване в „Алианц Банк България“ АД. 

Възлага на изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 

да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на 

решението. 

 

 Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Цветелин Димитров – 

продуцент и управител на „The 1ne Entertainment“ LTD с рег. № 

РД22025046ВН/23.11.2022г., относно осигуряване на средства за документалната 

продукция „ЕдинствениТЕ – ПЪТЯТ ДО ОЛИМП“. 

 

Христо АТАНАСОВ 

„Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги Цветелин Димитров – 

продуцент и управител на „The 1ne Entertainment“ LTD е изключително 

пръснато, обяснява за отразяване на олимпиадите, че ще отразява Симона 

Дянкова, като „Почетен гражданин на Варна“ и после пак се прехвърля в друга 

тема. В самото писмо иска 15 000 лв., като дофинансиране и е посочил 

изключително доста телевизии и рекламни агенции. Посочва също, че получил 

финансиране от г-жа Фандъкова и от Димитър Николов – кмет на Бургас, както и 

че води разговори на представители с други организации и посолства. Свързах се 

със федерацията по художествената гимнастика, господина който търси 

финансиране и друга фирма която е на същото лице. Те имат споразумение и е 

свързано  възможността той да ползва кадри и снимки от тези първенства, които 

посочва. Същия господин в търговския регистър посочиха съвсем друго 

юридическо лице и фирмата „The 1ne Entertainment“ LTD е регистрирана на 

27.10.2022 г. и има още много фирми, които са регистрирани на негово име. 
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Предлагам да не се подкрепи това искане и да се внесе предложение с 

много ясен бюджет, да каже какво иска и какво ще бъде изпълнено точно и 

ясно“.  

  

           Тодор БАЛАБАНОВ 

           „Благодаря колега Атанасов присъединявам се. Предложението ми ще 

бъде да отложим разглеждането, като изискам подробна обосновка на цялото 

предложение с бюджет и ясно и точно кое лице се иска да бъде финансирано и 

повторно разглеждане, когато вносителите бъдат поканени и да обясняват и да 

отговарят на въпроси“. 

 

            Кристияна ГЕНЧЕВА 

            „Член съм на управителния съвет на федерацията по художествена 

гимнастика и представлявам г-жа Илияна Раева. По отношение на филма той 

започна да се снима от световната купа и европейското във Варна, което беше 

миналата година. Ще бъдат отразени олимпийските момичета, като знаете че и 

Варна има такава състезателка Симона Дянкова и Весела Димитрова, която е 

треньор на националния отбор на ансамбъл жени искам да благодаря на 

Общинския съвет, че бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на 

Варна“ и това ще бъде описано във филма. Ще има един снимачен ден само със 

Симона Дянкова и треньорката Весела Димитрова. Община Бургас и Столична 

община са дали средства, но това знам като информация. Средствата, които не 

стигат, за да се приключи документалния филм са в рамките на 15 000 лв. Идеята 

на г-жа Раева е ако бъде възможно да бъде подкрепено писмото.  

 

 Тодор БАЛАБАНОВ 

          Имате ли яснота доколко тази финансова помощ, която желае заявителя е 

от спешен характер. 

 

         Кристияна ГЕНЧЕВА 

         Просто не може да приключи филма. 

    

         Тодор БАЛАБАНОВ 

         Поддържам предложението си и подлагам на гласуване да отложим 

разглеждането на предложението и да ни бъде предоставена информация за ясна 

и точна формулировка на исканата сума, бюджет предоставен за да е видно от 

него каква част не достига и каква сума е разходвана към момента, както и 

доказателства по отношение на спомоществователствата от страна на споменати 

в писмото предложения общини в Република България. На комисията да 

присъства представител на заявителя, а не на подкрепяща организация в крайна 



11 

 

сметка  освен че участниците от федерацията са субекти в продукцията няма 

нищо общо със заявителя на финансовата помощ, което се явява като трето лице. 

 

   Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията. 

 

 

Край на заседанието: 12:10 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

______/П/___________                                                   ______/П/___________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


