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                                                          ПРОТОКОЛ 

 

№ 25 

 

Днес 16.12.2022 г. от 15:30 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 

  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, Красен Иванов и Янко Станев. 

 

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

Пейчо Пейчев - заместник-кмет на Община Варна, Стефка Господинова – 

директор на дирекция „Финанси и бюджет“, инж. Петър Гърбузов – директор 

на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Тодор Колев – 

директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“, Минко 

Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД  и 

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

   

 Председателстващият на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  
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ДНЕВЕН  РЕД 

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

РД22024935ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура чрез подбор на проектни предложения с един 

краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, 

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

безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. 

1.1. Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ 

с рег. № РД22024935ВН-001ВН/15.12.2022 г. 

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

РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

заемообразно финансиране по Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 

територията на община Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

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

РД22025191ВН-001ВН/15.12.2022 г. 

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

РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване 

на допълнително финансиране за изпълнение на СМР за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и изграждане 

на образователно-информационен център за спорт“ по Програма за морско дело 

и рибарство 2014-2020“. 

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

РД22026743ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране за изпълнение на СМР за проект „Модернизация на 

културна инфраструктура на град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, 

финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.    

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

РД22026741ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране по проект №BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

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

РД19008376ВН-176ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване 
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на допълнително финансиране по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, 

реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., 

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

РД22026992ВН/15.12.2022 г., относно необходимост от осигуряване на средства 

за допълнително финансиране на обекти от капиталовата програма на община 

Варна, финансирани с банкови заеми. 

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

РД22026940ВН/15.12.2022 г., относно промяна на решение на Общински съвет 

- Варна с № 1418-2. III.(№ 36)/19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 

1(№ 10)/16,17.12.2020 г. и  № 801-1.(№ 23)/01.03.2022 г. 

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

РД22026939ВН/15.12.2022 г., относно изменение и допълнение на решение на 

Общински съвет - Варна № 1418-2.IV.(№ 36)/19.12.2018 г., изменено с решение 

№ 913-4.(№ 25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на договор за банков 

кредит за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и 

спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна. 

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

РД22025632ВН/02.11.2022  г., относно изменение и допълнение на чл. 34, ал. 4 

от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна. 

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

РД22026094ВН/05.12.2022 г., относно изменение и допълнение на чл. 18, т. 3 от 

Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна. 

         11.1. Предложение от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-

Варна с рег. № ОС220000871ВН/14.12.2022 г. 

12. Разглеждане на писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“ с рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022г., относно изменение на 

решение № 434-2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

12.0. Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. №ОС22000784ВН-

001ВН/14.12.2022 г. 

   12.1. Писмо о инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с 

рег. №ОС22000856ВН/08.12.2022 г. 
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   12.1.0. Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. №ОС22000856ВН-

002ВН/14.12.2022 г. 

   13. Разглеждане на предложение от Венцислав Сивов – общински 

съветник с рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022 г., относно приемане на 

мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. 

    13.1. Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № ОС22000712ВН-

002ВН/14.12.2022 г. 

         14. Разглеждане на писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 

Варна с рег. № Д21001658ВН-013ВН/25.11.2022 г., относно увеличаване на 

дневния храноден на Обществена трапезария.  

          14.1.Предложение от Кмета на община Варна с рег. № Д21001658ВН-

014ВН/15.12.2022 г., относно увеличаване на дневния храноден на Обществена 

трапезария.  

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

Д21001658ВН-015ВН/15.12.2022 г. 

          15. Разглеждане на докладна записка от Таня Василева – директор на 

дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., 

относно увеличаване на цената на социалните погребения и избор на фирма 

изпълнител.  

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

РД22015369ВН-007ВН/15.12.2022 г. 

         16. Разглеждане на писмо от адв. Емил Димитров – ликвидатор на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация с рег. № Д20000464ВН-001ВН/15.12.2022 г., 

относно осигуряване на средства за покриване на задълженията  на „Жилфонд“ 

ЕООД – в ликвидация 

17. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на държавни 

вземания. 

 18. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет – Варна с ре. № ОС22000876ВН/15.12.2022 г., относно 

одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор за банков кредит за 

финансиране на предстоящи СМР.  

18.1. Докладна записка от Минко Христов - Минко Христов – 

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

ОС22000830ВН/22.11.2022 г. 

19. Разглеждане на предложение с рег. № РД22027006ВН/15.12.2022 г., 

относно актуализация на Икономическата рамка за 2022 г., по договор за 

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

20. Разни. 
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Председателят на комисията предложи в дневния ред на заседанието в 

точка разни да бъдат включени за разглеждане следните предложения: 

  

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

РД22026936ВН/15.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектни предложения за изпълнение на инвестиции по 

процедура за подбор на проекти от крайни получатели BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост, както и осигуряване на тяхната устойчивост. 

2.Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22026735ВН-

002ВН/15.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране на 

Черноморски младежки център“ за финансиране по процедура за подбор на 

проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост - 

„Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни градове)”. 

3.Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22026793ВН-

001ВН/15.12.2022 г., относно осигуряване на средства по бюджета на Община 

Варна за изпълнение на проект „Междублоково пространство на ул. „Св. Св. 

Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор № 

10135.5505.245 по плана на 28-ми м.р.“, Етап II „Междублоково пространство 

на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42, засягащо ПИ10135.5505.246 по 

плана на 28-ми м. р.“ 

         4. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22026918ВН-

001ВН/15.12.2022 г., относно реализиране проект „Закупуване и инсталиране на 

системи за добавяне на водородно – кислородна смес към горивния процес  на 

котелни инсталации  в сгради“ и осигуряване необходимото финансиране от 

бюджет 2023г. 

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

РД22027050ВН/16.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение 

„BEST – Blue Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване за включване в 

дневния ред предложените предложения в точка разни. 

 

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

предложението се приема. 
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Мнения и предложения по така предложения дневен ред. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги предвид дългия 

дневен ред днес искам да Ви направя едно процедурно предложение за 

пренареждането му и да определим час до който да заседаваме днес и ако не 

сме приключили да продължим в понеделник заседанието. Предложението по 

отношение на пренареждането на дневния ред е следното: 

- т. 7 да стане т. 1; 

- т. 8 да стане т. 2; 

- т. 9 да стане т. 3; 

- т. 11 да стане т. 4; 

- т. 12 да стане т. 5; 

- т. 15 да стане т. 6; 

- т. 18 да стане т. 7; 

- т. 19 да стане т. 8; 

- т. 20.1 да стане т. 9; 

- т. 1 да стане т. 10; 

- т. 20.2. да стане т. 11; 

- т. 3 да стане т. 12; 

- т. 4 да стане т. 13; 

- т. 5 да стане т. 14; 

- т. 6 да стане т. 15; 

- т. 10 да стане т. 16; 

- т. 13 да стане т. 17; 

- т. 14 да стане т. 18; 

- т. 16 да стане т. 19; 

- т. 17 да стане т. 20; 

- т. 2 да стане т. 21; 

- т. 20.3. да стане т. 22; 

- т. 20.4. да стане т. 23; 

- т. 20.5. да стане т. 24. 

Ако моето предложение се приеме имаме готовност, тъй като 

предложенията са наредени в системата. 

 

Генадий АТАНАСОВ 

Правя предложение да работим до 19 ч. 

 

 



7 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Предлагам да заседаваме до изчерпване на дневния ред, след като ще 

пренаредим точките. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми  г-н Председател, уважаеми колеги с оглед на това, че по някои 

точки ще има доста работа моето предложение е да заседаваме до 18 ч. и в 

понеделник да продължим работата си. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

пренареждане на дневния ред, а именно:  

 

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

РД22026992ВН/15.12.2022 г., относно необходимост от осигуряване на средства 

за допълнително финансиране на обекти от капиталовата програма на община 

Варна, финансирани с банкови заеми. 

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

РД22026940ВН/15.12.2022 г., относно промяна на решение на Общински съвет 

- Варна с № 1418-2. III.( № 36)/19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 

1(№ 10)/16,17.12.2020 г. и  № 801-1.( № 23)/01.03.2022 г. 

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

РД22026939ВН/15.12.2022 г., относно изменение и допълнение на решение на 

Общински съвет - Варна № 1418-2.IV.( № 36)/19.12.2018 г., изменено с решение 

№ 913-4.( № 25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на договор за банков 

кредит за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и 

спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна. 

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

РД22026094ВН/05.12.2022 г., относно изменение и допълнение на чл. 18, т. 3 от 

Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна. 

           4.1. Предложение от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-

Варна с рег. № ОС220000871ВН/14.12.2022 г. 

5. Разглеждане на писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“ с рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022г., относно изменение на 

решение № 434-2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

5.0. Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. №ОС22000784ВН-001ВН/14.12.2022 

г. 
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   5.1. Писмо от инж. Милко Лалев – директор на Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с 

рег. №ОС22000856ВН/08.12.2022 г. 

   5.1.0. Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. №ОС22000856ВН-

002ВН/14.12.2022 г. 

6. Разглеждане на докладна записка от Таня Василева – директор на 

дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., 

относно увеличаване на цената на социалните погребения и избор на фирма 

изпълнител.  

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

РД22015369ВН-007ВН/15.12.2022 г. 

7. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет – Варна с ре. № ОС22000876ВН/15.12.2022 г., относно 

одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор за банков кредит за 

финансиране на предстоящи СМР.  

7.1. Докладна записка от Минко Христов - Минко Христов – 

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

ОС22000830ВН/22.11.2022 г. 

8. Разглеждане на предложение с рег. № РД22027006ВН/15.12.2022 г., 

относно актуализация на Икономическата рамка за 2022 г., по договор за 

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

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

РД22026936ВН/15.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектни предложения за изпълнение на инвестиции по 

процедура за подбор на проекти от крайни получатели BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост, както и осигуряване на тяхната устойчивост. 

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

РД22024935ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по процедура чрез подбор на проектни предложения с един 

краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, 

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

безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 

2021 – 2027 г. 

10.1. Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ с рег. № РД22024935ВН-001ВН/15.12.2022 г. 

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

РД22026735ВН-002ВН/15.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна 
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да кандидатства с проектно предложение „Изграждане и функциониране на 

Черноморски младежки център“ за финансиране по процедура за подбор на 

проектни предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост - 

„Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни градове)”. 

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

РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване 

на допълнително финансиране за изпълнение на СМР за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и изграждане 

на образователно-информационен център за спорт“ по Програма за морско дело 

и рибарство 2014-2020“. 

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

РД22026743ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране за изпълнение на СМР за проект „Модернизация на 

културна инфраструктура на град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, 

финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.    

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

РД22026741ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране по проект №BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

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

РД19008376ВН-176ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за осигуряване 

на допълнително финансиране по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, 

реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

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

РД22025632ВН/02.11.2022  г., относно изменение и допълнение на чл. 34, ал. 4 

от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна. 

17. Разглеждане на предложение от Венцислав Сивов – общински 

съветник с рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022 г., относно приемане на 

мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. 

    17.1. Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № ОС22000712ВН-

002ВН/14.12.2022 г. 
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         18. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

Д21001658ВН-014ВН/15.12.2022 г., относно увеличаване на дневния храноден 

на Обществена трапезария.  

 18.1. Писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. 

№ Д21001658ВН-013ВН/25.11.2022 г.   

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

Д21001658ВН-015ВН/15.12.2022 г. 

         19. Разглеждане на писмо от адв. Емил Димитров – ликвидатор на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация с рег. № Д20000464ВН-001ВН/15.12.2022 г., 

относно осигуряване на средства за покриване на задълженията  на „Жилфонд“ 

ЕООД – в ликвидация 

20. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на държавни 

вземания. 

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

РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

заемообразно финансиране по Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 

територията на община Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

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

РД22025191ВН-001ВН/15.12.2022 г. 

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

РД22026793ВН-001ВН/15.12.2022 г., относно осигуряване на средства по 

бюджета на Община Варна за изпълнение на проект „Междублоково 

пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42 и спортно игрище 

в парцел с идентификатор № 10135.5505.245 по плана на 28-ми м.р.“, Етап II 

„Междублоково пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42, 

засягащо ПИ10135.5505.246 по плана на 28-ми м. р.“ 

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

РД22026918ВН-001ВН/15.12.2022 г., относно реализиране проект „Закупуване 

и инсталиране на системи за добавяне на водородно – кислородна смес към 

горивния процес  на котелни инсталации  в сгради“ и осигуряване необходимото 

финансиране от бюджет 2023г. 

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

РД22027050ВН/16.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение 

„BEST – Blue Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   
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         25. Разни. 
 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. №  РД22026992ВН/15.12.2022 г., относно необходимост от 

осигуряване на средства за допълнително финансиране на обекти от 

капиталовата програма на община Варна, финансирани с банкови заеми. 

   

Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“ 

предостави подробна информация на членовете на комисията, относно 

необходимостта от осигуряване на средства за допълнително финансиране на 

обекти от капиталовата програма на община Варна, финансирани с банкови 

заеми. 

  

  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. 51 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. и чл. 124, ал .3  от Закона за публичните финанси и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22026992ВН/15.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1.Приема актуализиране на обектите, финансирани от целева капиталова 

субсидия по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2022 г. (Приложение №10) и с преходен остатък по чл. 50 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 2021 г. (Приложение 

№10а), съгласно приложения към настоящото решение, както следва: 

           - Намаление в размер на 2 345 543 лв., в т.ч.: 

 по дейност 606, § 51 намаление с 189 000 лв.  от обект „Основен ремонт 

на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост  (обект фактически 

свързан с бул. "В. Левски"), в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен 

доклад, строителен надзор, паспорт за сметка на осигурено финансиране от 

банков заем; 

по дейност 619, §51 отпада обект „Благоустрояване на пространство 

заключено между ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Братя Миладинови“, ул. 
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„Съединение“ и ул. „Георги Раковски“ (ПИ 10135.1502.145)“ със стойност  119 

200 лв.; 

 по дейност 745, §52-06 отпада обект „Разширение  на Гробищен парк 

„Запад“, с. Тополи, в т.ч. отчуждаване“ със стойност 2 000 000 лв. 

по дейност 311, §51 намаление с  37 343 лв.  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), представляващи реализирана 

икономия след приключване на обекта. 

          - Увеличение в размер на 2 345 543 лв. в §51, дейност 606 като се осигури   

допълнително финансиране на обекти по банкови заеми: 

- по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 

„Приморски“, Община Варна“ одобрен с решение на Общински съвет Варна с 

№ 909-4.II.( №25)/20.04.2022 г. по приложение 12 а – 1 969 382 лв.; 

- по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна”, одобрен с Решение на Общински съвет – Варна 

№ 526-4.IV.1.( №14)/04.03.2021 г. по приложение 12 д – 376 161 лв. 

2. Приема приложение №15 „ Актуализиран разчет на разходите 

финансирани от приватизационни сделки“, съгласно приложение към 

настоящото решение, както следва:  

          - намаление в размер на 730 000 лв. за сметка на отпаднали обекти, в т.ч.: 

дейност 619, §51 „Основен ремонт на паркинг в междублоково пространство, 

разположен в карето между ул. „Оборище“, ул. „Македония“, ул. „Пирин“ и ул. 

„Братя Миладинови“, по плана на 13-ти м.р., гр. Варна“ – 430 000 лв.; д.714, §51 

„Проектиране и изграждане на топлообменни станции за утилизиране на 

геотермална топлина в ПК "Приморски"“ – 300 000 лв. 

           - увеличение във връзка с преизпълнение на приходите от 

приватизационни сделки в размер на 654 500 лв. 

Със средствата в общ размер на 1 384 500 лв. да се увеличи §51, д-ст 606  

за  допълнително финансиране на обект „Реконструкция на ул. „Прилеп” в 

участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на 

съоръжения, гр. Варна”, в т.ч.: ”Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от 

бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, 

гр. Варна” – I-ви етап по проект “Основен ремонт/реконструкция на улична 

мрежа на територията на Община Варна”, одобрен с Решение на Общински 

съвет – Варна №526-4.IV.1.( №14)/04.03.2021 г. по приложение 12 д.   
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3. Приема  приложение №19 „Актуализиран разчет на разходите по 

бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от туристически данък“, съгласно 

приложение към настоящото решение с преизпълнението на приходите от 

туристически данък в размер на 1 592 394 лв. Със средствата от преизпълнение 

на приходите да се увеличи §51, д.606 за допълнително финансиране на обекти 

по проект “Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на 

Община Варна”, одобрен с Решение на Общински съвет – Варна №526-4.IV.1 

по Протокол №14/04.03.2021 г. по приложение 12 д.   

4.Приема приложение № 33 „Актуализиран разчет на разходи 

финансирани с приходи от концесионни плащания и наеми на морски плажове“ 

съгласно приложение към настоящото решение, както следва: 

            - Намаление в размер на 505 000 лв. за сметка на отпаднали обекти, в 

т.ч.: 

 по дейност 606, § 51 - 220 000 лв. от проектиране на основен ремонт на 

подлези в общ размер на.;  

по дейност 619, §51 - 285 000 лв. от обект „Благоустрояване на 

пространството зад цветния пазар на бул. „Чаталджа“ в УПИ „за градинка“, кв. 

7, 18 м.р. (ПИ 10135.2560.421 по КК), бул. "Чаталджа" и бул. "Осми приморски 

полк", гр. Варна“ ; 

            -Увеличение в размер на 505 000 лв. да се увеличи дейност 606, § 51 за 

допълнително финансиране: 

           - 53 780 лв. за отпаднали обекти от приложения по заеми, за които е 

необходимо разплащане на изработената проектна документация и доклад за 

оценка на съответствието на инвестиционен проект съгласно Закон за 

устройство на територията;  

            - 434 878 лв. на обекти по проект “Основен ремонт/реконструкция на 

улична мрежа на територията на Община Варна”, одобрен с Решение на 

Общински съвет – Варна №526-4.IV.1.( №14)/04.03.2021 г. (приложение 12 д). 

             -16 342 лв. за финансиране необходими за разплащане на авторски 

надзор, строителен надзор. 

5. Приема компенсирани промени по бюджета на община Варна в размер 

3 253 218  лв., в т.ч.:   

- намаление на местна дейност 601 „Управление, контрол и регулиране 

дейностите по жилищно строителство и териториално развитие“, § 10 

„издръжка“ – 200 000 лв. 

- намаление на местна дейност 604 „Осветление на улици и площади“, § 

10 – 16 „Вода, горива и енергия“ – 1 000 000 лв. 
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- намаление на местна дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 10 „Издръжка“ – 

303 218 лв. 

- намаление на местна дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на 

дейностите по опазване на дейностите по околната среда“, § 10 „Издръжка“ – 

400 000 лв. 

- намаление на местна дейност 622 " Озеленяване" – 200 000 лв. 

- намаление на местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-00 „Разходи 

за лихви по заеми от страната“ – 950 000 лв. 

- намаление на  местна дейност  524 „Домашен социален патронаж“ § 10 

„издръжка“ – 200 000 лв. 

- Увеличение на бюджета по § 51-00, дейност 606 за осигуряване на 

допълнително финансиране на обектите по проект “Основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”, 

одобрен с Решение на Общински съвет – Варна №526-4.IV.1.( №14)/04.03.2021 

г. по приложение 12 д, в размер на 3 253 218  лв. 

            6. Да се осигури допълнително финансиране в бюджет 2023 г. в размер 

на 575 807 лв. за обект „Нова сграда на детска градина № 48 „Ран Босилек“, с. 

Тополи, община Варна в УПИ ІІ – „за детска градина“, кв.36 по плана на с. 

Тополи (ПИ 72709.501.250) община Варна, ул. „Здравец“ № 1 за 6 групи (1 

яслена и 5 градински групи)“  по Проект „Изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на 

територията на Община Варна” по програма на МОН за изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 

училища 2020-2022 г., приета  с решение на МС № 543/03.08.2020 г.  

          7. Приема актуализирани стойности на обекти, финансирани с банкови 

заеми, съгласно приложения (Пр.12 а, Пр.12 б, Пр.12 г,  Пр.12 д) към 

настоящото решение. 

Промените да се отразят в Приложение 1 „Приходи по бюджета на 

община Варна за 2022 г.“, Приложение 2 „Разходи по бюджета на община 

Варна за 2022 г.“, Приложение №4 „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи по функции – източници на финансиране“ и други приложения, 

касаещи промените,  Приложение 4 а „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи, дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"  

(без разходи на ОП“ Паркинги и синя зона“, Приложение 4 б „Разчет за 

финансиране на капиталови разходи, дейност 619 "Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ (без 

разходи на ОП „Инвестиционна политика“ и други приложения, относими към 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

предвид кратките срокове за реализация и усвояване на средствата по 

банковите заеми и необходимостта част от обектите да приключат преди 

началото на туристическия сезон.  

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22026940ВН/15.12.2022 г., относно промяна на решение на 

Общински съвет - Варна с № 1418-2. III.(№ 36)/19.12.2018 г., променено с 

решения № 420-2. т. 1(№ 10)/16,17.12.2020 г. и  № 801-1.(№ 23)/01.03.2022 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, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 

общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

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

РД22026940ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 

1418-2. III.( №36)/19.12.2018 г., изменено с решения № 420-2. т. 1.( 

№10)/16,17.12.2020 г.  и  № 801-1( №23)/ 01.03.2022 г. в точките, касаещи срока 

на усвояване, в следния смисъл:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 г., в който да 

е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му. 

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

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22026939ВН/15.12.2022 г., относно изменение и допълнение на 

решение на Общински съвет - Варна № 1418-2.IV.(№ 36)/19.12.2018 г., 

изменено с решение № 913-4.(№ 25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на 

договор за банков кредит за основен ремонт и реконструкция на площадки за 

игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на 

община Варна. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

предложението и комисията взе следното решение: 
 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от 

Закона за общинския дълг , чл. 39 и чл. 43 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

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

РД22026939ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва свое 

решение № 1418-2.IV(№ 36)/19.12.2018 г., изменено с решение № 913-

4(№25)/20.04.2022 г. в точката, касаеща срока на усвояване, в следния смисъл: 

 Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 31.12.2024 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д19000968ВН/22.05.2019 г., в който да 

е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнението му. 

 

 Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22026094ВН/05.12.2022 г., относно изменение и допълнение на чл. 

18, т. 3 от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 
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определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна. 

          - Предложение от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет-Варна 

с рег. № ОС220000871ВН/14.12.2022 г. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

          Запозна членовете на комисията с предложението и становището на 

ПП „Възраждане“. 

         Предлагаме следното допълнение: 

        „Да се добави нова ал.13 към чл. 19 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна с текст: Задължените лица, подали декларация в срока по чл. 19, 

ал. 2, могат да подадат заявление за отказ от изчисляване на размера на таксата 

/в частта на услугите “сметосъбиране и сметоизвозване“ и „обезвреждане на 

битови отпадъци и депа“/ според количеството на битовите отпадъци, до 31-ви 

януари на текущата година, като в този случай ТБО се изчислява в годишен 

размер по чл. 18. Заявлението е със свободен текст и се подава в деловодството 

на Община Варна“. 

 

         Тодор БАЛАБАНОВ 

         Уважаеми колеги и гости от администрацията действителност стойността 

на услугата е как да я предлагаме на по-ниска стойност и по-точно на 

евентуални проверки от страна на проверяващите ни органи биха съответно ни 

ангажирали по отношение на отговорност за безстопанственост. Аз съм 

съгласен с предложението на колегата Губатов. Има 4 лица, които са подали 

декларация към настоящия момент, които са подадени при старите условия и 

ние би следвало да им дадем възможност да оттеглят и да коригират 

декларациите си и за това ще допълня колегата Губатов  

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

местната администрация,  във връзка с чл. 19 от Наредба Общински съвет – 

Варна за определяне и администрирането на местни такси на цени на услуги на 

територията на Община Варна, Общински съвет – Варна дава възможност на 

лицата, които в срок до 31.11.2022 г. са подали декларации по чл. 19 от 

Наредбата за  определянето на такса битови отпадъци според количеството за 

2023 г. и удължава срока до 31.01.2023 г. да подадат еднократно коригираща 

декларация относно вида и броя на необходимите съдове, които ще се ползват и 

периода, в който ще се осъществява дейността, както и да оттеглят подадените 

през 2022 г. срока  по чл. 19, ал. 2 от наредбата декларации“.   
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Допълнение към проекта за решение за изменение в проекта за решение на 

наредбата, като отделен абзац. 

   

След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

предложението с така направеното допълнение от г-н Балабанов и комисията 

взе следното решение: 
 

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

местната администрация,  чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 6, ал. 1, б. 

„а“, чл. 8, ал. 1, т.1 и чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и 

по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22026094ВН/05.12.2022  

г.,  Общински съвет – Варна изменя чл. 18, т. 3 от Приложение № 1 към 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както 

следва: 

         „чл. 18, т. 3 Общински съвет – Варна определя таксата за битови отпадъци 

в зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на предходната 

година съдове за изхвърляне на отпадъци, в размер на 83,5 лева за куб. метър 

некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване съгласно ежегодна 

заповед на кмета на Община Варна“.  

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

местната администрация,  във връзка с чл. 19 от Наредба на Общински съвет – 

Варна за определяне и администрирането на местни такси на цени на услуги на 

територията на Община Варна, Общински съвет – Варна дава възможност на 

лицата, които в срок до 31.11.2022 г. са подали декларации по чл. 19 от 

Наредбата за  определянето на такса битови отпадъци според количеството за 

2023 г. до 31.01.2023 г. да подадат еднократно коригираща декларация относно 

вида и броя на необходимите съдове, които ще се ползват и периода, в който ще 

се осъществява дейността, както и да оттеглят подадените декларации през 

2022 г. за срока  по чл. 19, ал. 2 от наредбата.   

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме писма от инж. Милко Лалев – директор 

на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране 

на уличното движение“ с рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022г. и рег. 
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№ОС22000856ВН/08.12.2022 г., относно изменение на решение № 434-

2/10/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

- Писма от ПК „Транспорт“ с рег. №ОС22000784ВН-001ВН/14.12.2022 г. 

и рег. №ОС22000857ВН-002ВН/14.12.2022 г. 

 

         Тодор БАЛАБАНОВ 

         „Във връзка с проведено заседание на ПК „Транспорт“ аз направих 

предложение за новия размер за определяне на цената на билета, както и на 

този за 90 минути“. 

 

Станислав ИВАНОВ 

        Предложението за 60 минути е 2 лв., а за 90 минути – 2,50 лв. 

 

        Председателят подложи на гласуване предложението комисията взе 

следното решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и 

условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и по 

предложения от инж. Милко Лалев – Директор на директор на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“ рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022 г. и рег. 

№ОС22000856ВН/08.12.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое Решение 

№ 434-2(10)/16.12.2020 г., изменено с решение № 918-4(25)/20.04.2022 г.,  в 

частта на раздел I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА 

НА БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН 

ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:  

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ  

 От „60 минути – 1,60 лв.“ на „60 минути – 2.00 лв.“  

 От „90 минути – 2,40 лв.“ на „90 минути – 2.50 лв.“  

Изменя се т. 7 

„т. 7. Нова, изгубена/ повредена  от пътника електронна карта /пластика/- 

2,00 лв.“. 

 

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

предложението се приема. 
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ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме Разглеждане на докладна записка от 

Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ с рег. № 

РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., относно увеличаване на цената на 

социалните погребения и избор на фирма изпълнител.  

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

РД22015369ВН-007ВН/15.12.2022 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 докладна записка от Таня Василева – 

директор на дирекция „Социални дейности“ с рег. № РД22015369ВН-

006ВН/09.12.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

увеличени средствата в размер на 40 000 лв. за погребения на социално слаби и 

бездомни лица в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“§42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“ в бюджета на 

Община Варна за 2023 г.  

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема 

решение таксата за социално погребение да бъде увеличена на 621.50 лв., като 

поддръжката на гробно място да бъде поета от фирма „Обреди“ ЕООД с 

възможност за социална кремация на стойност 601 лв., като извършването на 

социално погребение да бъде извършвано от фирма „Обреди“ ЕООД.  

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с ре. № ОС22000876ВН/15.12.2022 г., 

относно одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор за банков кредит за 

финансиране на предстоящи СМР.  
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- Докладна записка от Минко Христов - Минко Христов – изпълнителен 

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

ОС22000830ВН/22.11.2022 г. 

 

         Тодор БАЛАБАНОВ 

         „Във връзка с дебатите на предходното заседание на Общински съвет –

Варна направих новото предложение. Идеята е да се направи публичен конкурс 

и да се явят колкото банки желаят при същите условия, които бяха заложени в 

предходната оферта, за да има повече публичност и прозрачност, както Вие 

решихте предния път. По отношение на КСС-тата изпълнителният директор ги 

е внесъл в срок и ги има в единични стойности на Вашето внимание, като 

същите разбира се са индикативни“. 

  

Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Балабанов и 

комисията взе следното решение: 

 

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

местната администрация и по предложение от Тодор Балабанов – Председател 

на Общински съвет – Варна с рег. № ОС22000876ВН/15.12.2022 г., във връзка с 

писмо 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 Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС22000876ВН/15.12.2022 г., 

във връзка с писма от Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС22000830ВН/22.11.2022 г. и рег. № 

ОС22000874ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 

упълномощава 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 с 

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 



22 

 

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 + до 2,3 пункта надбавка. 

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

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

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

кредита, за срока на усвояване; 

3.3. Такса за разглеждане на документи: до 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 – до 12 /дванадесет/ години, който включва 

гратисен период до 3 /три/ години; 

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

и погасителен план; 

 8. Обезпечение на кредита: 

- 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. 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. 

9.2. Без такси за предсрочно погасяване. 

9.3. Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на 

лихва. 

10. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 

избор на финансова или кредитна институция:  

10.1. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 

изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, което се 

публикува на интернет страницата на дружеството.  

10.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  

- Решението на Общински съвет - Варна;  
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- 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 и лице за 

контакт;  

10.3. 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 

дружеството.  

10.4. 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 Изпълнителния 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД е длъжен да даде 

разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува 

на интернет страницата на дружеството.  

10.5. След изтичане на срока за подаване на оферти, Изпълнителния 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД назначава комисия за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

10.6. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 

икономист.  

10.7. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  

10.8. 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 Изпълнителния директор на „Дворец 

на културата и спорта“ ЕАД. След утвърждаването на протокола, същият се 

изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство 

повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията 
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не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 

писмено излага мотивите си.  

10.9. 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 банков кредит.  

10.10. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 

прекратява процедурата когато:  

10.10.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не 

отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общински съвет - 

Варна;  

10.10.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

10.10.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението 

на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

10.11. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 

сключва договор в рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола 

по т. 10.8.  

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

ЕАД да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, 

която да осигури необходимото финансиране на проектите, да подпише 

договора за банков кредит и договора за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението. 

Общински съвет – Варна задължава в едномесечен срок от сключване на 

договора за банков кредит Изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да внесе отчет за изпълнение на решението.  

 

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

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложение с рег. № 

РД22027006ВН/15.12.2022 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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         Тодор БАЛАБАНОВ 

         „Касае се за получена държавна субсидия за „Градски транспорт“, няма 

допълнително финансиране от страна на местния бюджет колеги, за да се 

балансира рамката с ново постъпилите средства правим предложението за 

настоящата актуализация на икономическата рамка“. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложения от Кмета на 

община Варна с рег. № РД22027006ВН/15.12.2022 г. и от на инж. Николай 

Антонов – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

РД22026945ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна утвърждава 

„Актуализирана икономическа рамка за 2022 г.“, съгласно Приложение № 

1 към настоящото решение и одобрява възнаграждение на километър пробег в 

размер на 1.2463 лв./км без ДДС или общо 12 588 000 лв. (дванадесет милиона 

петстотин осемдесет и осем хиляди лева) без ДДС за 2022 г.  

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа рамка за 

2022 г., в размер на 15 105 000 лв. (петнадесет милиона сто и пет 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 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 – 15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22026936ВН/15.12.2022 г., относно даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства с проектни предложения за изпълнение на инвестиции 

по процедура за подбор на проекти от крайни получатели BG-RRP-1.007 
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„Модернизация на образователна среда” по Националния план за 

възстановяване и устойчивост, както и осигуряване на тяхната устойчивост. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД22026936ВН/15.12.2022 г., Общински съвет-Варна 

реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна 

среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Варна“ по процедура 

чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за възстановяване 

и устойчивост; 

2. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на 

пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов – гр. Варна“ по 

процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния 

план за възстановяване и устойчивост; 

3. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда 

на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна“ по процедура чрез подбор на проекти 

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост;  

4. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Реконструкция, 

модернизация и енергийна ефективност на IV Езикова гимназия 

„Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“ по процедура чрез подбор на проекти 

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 
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„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост;  

5. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър 

Берон“ - гр. Варна“ по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост;  

6. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен ремонт и 

прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ №18 „Чайка“ – гр. 

Варна“ по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния 

план за възстановяване и устойчивост; 

7. Общински съвет-Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна 

среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Варна“, с който 

Община Варна  кандидатства за получаване на средства за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и 

устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Варна ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма да бъде закрита за период, 

не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател – 

Община Варна. 

8. Общински съвет-Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на 

пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов – гр. Варна“ с 

който Община Варна  кандидатства за получаване на средства за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и 

устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна ще продължи да функционира 

като образователна институция и няма да бъде закрита за период, не по-малък 

от 5 години след крайното плащане към Крайния получател – Община Варна. 
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9. Общински съвет-Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда 

на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна“ с който Община Варна  кандидатства за 

получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по 

Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на 

проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост е осигурена устойчивост и ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна ще 

продължи да функционира като образователна институция и няма да бъде 

закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към 

Крайния получател – Община Варна. 

10. Общински съвет-Варна декларира, че за проект „Реконструкция, 

модернизация и енергийна ефективност на IV Езикова гимназия 

„Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“ с който Община Варна  кандидатства 

за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели 

по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на 

проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост е осигурена устойчивост и IV Езикова гимназия „Фредерик 

Жолио-Кюри“ – гр. Варна ще продължи да функционира като образователна 

институция и няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след 

крайното плащане към Крайния получател – Община Варна. 

11. Общински съвет-Варна декларира, че за проект „Основен ремонт, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър 

Берон“ - гр. Варна“  с който Община Варна  кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-

1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ - гр. Варна ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма да бъде закрита за период, 

не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател – 

Община Варна. 

12. Общински съвет-Варна декларира, че за проект „Основен ремонт и 

прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ №18 „Чайка“ – гр. 

Варна“   с който Община Варна  кандидатства за получаване на средства за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-

1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 
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умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ДГ №18 „Чайка“ – гр. Варна ще продължи да функционира като 

образователна институция и няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 

години след крайното плащане към Крайния получател – Община Варна. 

 

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. № РД22024935ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

кандидатстване на Община Варна по процедура чрез подбор на проектни 

предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на 

човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

-  Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ с 

рег. № РД22024935ВН-001ВН/15.12.2022 г. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 
 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7   и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22024935ВН/25.11.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

 1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура чрез 

подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ за 

Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.  

           2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по т.1. 

           3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по процедура 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, и подписване на договор за 

безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства от 

бюджета за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 

Програмата; 
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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 – 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22026735ВН-002ВН/15.12.2022 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства с проектно предложение „Изграждане и 

функциониране на Черноморски младежки център“ за финансиране по 

процедура за подбор на проектни предложения по Националния план за 

възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове 

(в областни градове)”. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и 23 и чл. 59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД22026735ВН-002ВН/15.12.2022 г., Общински съвет-

Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение 

„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ за 

финансиране по процедура за подбор на проектни предложения по 

Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: изграждане 

на младежки центрове (в областни градове)”.  

 2. Собствеността и предназначението на сградите и придобитото 

оборудване/актив, обект на финансиране по проект „Изграждане и 

функциониране на Черноморски младежки център“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове 

(в областни градове)“ няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 5 

години след одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в 

рамките на този период тe ще се използват за целите на проекта, изпълняваните 

дейности, мерки и предоставяни услуги и обучения.  



31 

 

3. Бенефициентът по проект „Изграждане и функциониране на 

Черноморски младежки център“ по Националния план за възстановяване и 

устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни 

градове)“, Община Варна се задължава: 

3.1. Да застрахова сградите, оборудването и обзавеждането, обект на 

финансиране, срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар 

и др.) в лицензирана в България компания, както по време на изпълнението на 

проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет 

по проекта. 

3.2. Да осигури ежегодно ресурс за поддръжка на сградите, обект на 

финансиране, придобитото оборудване/актив и обичайните дейности на 

младежкия център за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет по проекта. 

4. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение „Изграждане и 

функциониране на Черноморски младежки център“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове 

(в областни градове)“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ, Община Варна да осигури средства от Общинския бюджет за мостово 

финансиране, преди възстановяване на средствата от Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията, 

поради защита на важни обществени интереси, а именно – кратките срокове за 

представяне на проектното предложение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие 

за осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на СМР за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и изграждане 

на образователно-информационен център за спорт“ по Програма за морско дело 

и рибарство 2014-2020“. 
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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. 6 , т. 8, т.12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна реши:  

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране, като 

съфинансиране за реализацията на проект №BG14MFOP001-4.069-0001 

„Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината" и изграждане 

на образователно-информационен център и зона за спорт“ по Програма за 

морско дело и рибарство 2014-2020г.“ в размер до 306 265,16 лв. с ДДС от 

бюджета на Община Варна за 2023г. 

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на Община 

Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от Управляващия 

орган.    

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

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, от 

деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за реализацията 

на проекта.  

 

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

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22026743ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за 

осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на СМР за проект 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – НЧ „Петко Рачев 

Славейков 1928“, финансиран по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г.    

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
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Община Варна с рег. № РД22026743ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране, като 

съфинансиране за реализацията на проект №BG16RFOP001-1.002-0009 

"Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ в размер до 511 465.58 лв. с ДДС от 

бюджета на Община Варна за 2023 г.  

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на Община 

Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от Управляващия 

орган.    

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

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, от 

деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за реализацията 

на проекта.  

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22026741ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие за 

осигуряване на допълнително финансиране по проект №BG16RFOP001-1.002-

0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, 

по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22026741ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране по проект 

№BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Варна", по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение 
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на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Варна“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г., в общ размер до 296 370.69 лв. с ДДС. Средствата да бъдат осигурени 

от бюджета на Община Варна за 2023 г. в съответствие с времевия график за 

изпълнение на проекта. 

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на Община 

Варна за разплащания по проекта до възстановяването им от Управляващия 

орган. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение 

поради важния социален ефект от изпълнението от проекта, необходимостта от 

изпълнение на индикаторите на Инвестиционната програма на Община Варна 

по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и кратките срокове, в 

които следва да се подаде искане за актуализация на размера на безвъзмездната 

финансова помощ за СМР по Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ към Управляващия орган на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД19008376ВН-176ВН/13.12.2022 г., относно даване на съгласие 

за осигуряване на допълнително финансиране по проект BG16RFOP001-1.002-

0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – 

Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД19008376ВН-176ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

  1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране по 

проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на 
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сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в общ размер до 

1 700 708.39 лв. с ДДС. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община 

Варна за 2023 г. в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта.  

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на Община 

Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от Управляващия 

орган.  

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

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, от 

деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за сключване 

на допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ (до 30.12.2022 г.).  

  

 Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22025632ВН/02.11.2022  г., относно изменение и допълнение на чл. 

34, ал. 4 от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, и чл. 6, ал. 1  от Закона за местните 

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

РД22025632ВН/02.11.2022  г.,  Общински съвет – Варна изменя и допълва чл. 

34, ал. 4 от Приложение № 1 към Наредбата на Общински съвет – Варна за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Варна, както следва: 

         „чл. 34, ал. 4 За ползване на услуга за получаване на храна в детските 

кухни на Община Варна, гражданите заплащат 1,20 лв./ден. Деца близнаци, 

тризнаци и по две деца в семейство, ползващи услугата на ОП „Комплекс за 

детско хранене“ да заплащат 1,00 лв./ден“.  



36 

 

          Забележка: За деца с хранителни алергии, таксите за услугата – обедно 

хранене се запазват същите. 

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Венцислав Сивов – 

общински съветник с рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022 г., относно 

приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. 

    - Писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № ОС22000712ВН-002ВН/14.12.2022 г. 

 

           Мнения, предложения и становища колеги. 

 

          Мартин ЗЛАТЕВ 

          „На заседанието на ПК „Транспорт“ решихме на заседание на ПК 

„Финанси и бюджет“ да уточним срока и аз предлагам срокът по т. 4 да бъде до 

30.09.2023 г.“.  

 

          Христо АТАНАСОВ  

          „Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги в предложението за 

решение е следното: „Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за 

държавния бюджет за 2023 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация 

на общините за намаляване на приходите от данък върху таксиметровия превоз 

на пътници, и всичко е след. Като дадем срок какво става? Определението е 

точно и ясно.  Моето предложение е да се запази проекта за решение в този 

вид“.   

 

   Станислав ИВАНОВ 

   Прав е колегата ще коригираме т. 4 и ще остане без срок. 

 

   Стоян ПОПОВ 

   Предлагам срокът да бъде до 30.06.2023 г. 

 

След проведени дебати председателят подложи на гласуване 

предложението с така направеното допълнение от г-н Попов и комисията взе 

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

самоуправление и местната администрация, и по предложение на Венцислав 

Сивов – общински съветник с рег. № ОС22000712ВН-001ВН/06.12.2022г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет за 

2023 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на общините за 

намаляване на приходите от данък върху таксиметровия превоз на пътници, 

данъчно задължените лица да заплащат годишния данък върху таксиметров 

превоз на пътници за 2023 г., определен в чл. 63, ал. 1 от Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Варна, 

намален с разликата между размера на определения годишен данък върху 

таксиметров превоз на пътници в размер на 690 лева и минималния годишен 

размер на данъка по чл. 61 ф от Закона за местните данъци и такси в размер на 

300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните 

превози се получава след заплащането на данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни 

справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т. 1. 

3. Община Варна, във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение, изготвя 

искане до Министъра на транспорта и съобщенията за получаване на 

компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху 

таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на 

автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници през 2023 г., умножен по 390 лева, представляващи 

разликата между определения размер в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Варна и минималния размер на 

данъка по чл. 61 ф от Закона за местните данъци и такси, като се отчита чл. 61 ч 

от същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т.3 в 6-месечен срок от 

предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т. 1 и т. 2. с 

обратна сила, а разликата подлежи на заплащане от данъчно задължените лица 

в срок до 30.06.2023 г. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, тъй като от 

закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, а именно обстоятелството, че разрешенията за таксиметров 

превоз на пътници се издават за срока, посочен от превозвача в заявлението, но 

не по-късно от края на календарната година, тоест издадените разрешения са 
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със срок на валидност до края на текущата година и издаването им за 

следващата календарна година стартира от месец ноември 2022 г. и е 

обусловено от заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2023 

г., чийто начин на плащане е уреден в настоящото решение.   

 

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

предложението се приема. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № Д21001658ВН-014ВН/15.12.2022 г., относно увеличаване на дневния 

храноден на Обществена трапезария. 

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

Д21001658ВН-013ВН/25.11.2022 г.  

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

Д21001658ВН-015ВН/15.12.2022 г. 

  

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

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

и местната администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ Д21001658ВН-014ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна приема 

единичната цената за един обяд на Обществена трапезария за социално слаби 

граждани с капацитет 550 места, да се увеличи на 3.42 лв. с ДДС, считано от 

01.01.2023 г.  

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме писмо от адв. Емил Димитров – 

ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация с рег. № Д20000464ВН-

001ВН/15.12.2022 г., относно осигуряване на средства за покриване на 

задълженията  на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация. 
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Председателят подложи на гласуване предложението и комисията взе 

следното решение: 

 

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

местната администрация, във връзка с писмо от адв. Емил Димитров – 

ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация с рег. № Д20000464ВН-

001ВН/15.12.2022 г, Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

осигурени средства в размер до 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лв. на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация за погасяване на задълженията му към 

кредиторите. 

          Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна.   

  

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме молби от граждани, относно опрощаване 

на държавни вземания. 

 

 Преписката по молба на Лилия Иванова изпратена до Президента на 

Република България, относно опрощаване на задължения за здравно 

осигуряване.   

 

Председателят подложи на гласуване молбата на Лилия Иванова 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. № 

ОС22000139ВН/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 Лилия Иванова от гр. Варна.   

 

 Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г., относно даване на съгласие за 

заемообразно финансиране по проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 

„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на 

територията на община Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

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

РД22025191ВН-001ВН/15.12.2022 г. 

 

Имаме положително становище от ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“.  

 

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 

т. 5 от Закона за социалните услуги, в изпълнение на Административен договор 

за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0013-C01 за 

реализирането на проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните 

здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 

деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“, финансиран 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за заемообразно осигуряване на средства от Бюджета на 

Община Варна за 2023 г., преди те да бъдат възстановени от управляващия 

орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на настоящото 

решение. 

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

важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет – 

Варна допуска предварително изпълнение на решението. 
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 Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД22026793ВН-001ВН/15.12.2022 г., относно осигуряване на средства 

по бюджета на Община Варна за изпълнение на проект „Междублоково 

пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42 и спортно игрище 

в парцел с идентификатор № 10135.5505.245 по плана на 28-ми м.р.“, Етап II 

„Междублоково пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл. 38, 40, 42, 

засягащо ПИ10135.5505.246 по плана на 28-ми м. р.“. 

 

Петър Гърбузов – директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ запозна членовете на комисията с предложението за 

осигуряване на средства по бюджета на Община Варна за изпълнение на 

проект „Междублоково пространство на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.    

  

Тодор БАЛАБАНОВ 

 „Визирате проект върху частна собственост, като върху него ще се 

изградят обекти за обществено обслужване – игрища, спортни площадки, които 

ще се ползват от всички. Молбата ми към Вас е до предстоящото заседание на 

Общински съвет – Варна дирекция „Правно-нормативно обслужване“ да ни 

предостави правно становище за  възможността за финансиране на обект, който 

е предвиден за изграждане върху имот частна собственост. Юридическо 

становище да имаме дали имаме право да реализираме тези обекти за 

обществено обслужване. Можем ли върху тези гаражи имаме ли право чисто 

юридически да финансираме и по какъв начин в случай, че имаме правна 

необходимост за договори със собствениците за учредяване на право на строеж. 

Колегата Гърбузов да се обърне към правната дирекция, за да ни даде правно 

становище на този поставен въпрос, за да може да вземем адекватно решение. 

Предлагам ако не възразявате да не вземем решение по тази точка в момента 

директно ще я включа за разглеждане в дневния ред на предстоящото заседание 

на Общински съвет – Варна. Ако нямаме такава възможност ще я изтеглим 

точката“. 

 

Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Балабанов. 
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 Резултати от гласуването: за – 16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

           Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД22026918ВН-001ВН/15.12.2022 г., относно реализиране 

проект „Закупуване и инсталиране на системи за добавяне на водородно – 

кислородна смес към горивния процес  на котелни инсталации  в сгради“ и 

осигуряване необходимото финансиране от бюджет 2023 г. 

 

          Христо Иванов – заместник-кмет на Община Варна запозна членовете 

на комисията с предложението за реализацията на проект „Закупуване и 

инсталиране на системи за добавяне на водородно – кислородна смес към 

горивния процес  на котелни инсталации  в сгради“, както и за проведените 

пазарни консултации с цел проучване на пазарните цени.  

         „За техническите параметри сме на база на проучване и сме формирали 

една техническа спецификация. Може  да изискаме от оферента, който е дал най 

ниска цена допълнителни технически характеристики, за да може да бъдат по-

обхватни материали и да се види като технически характер какво представлява 

съоръжението. До сесията да поискам вече действително технически параметри 

на инсталациите за отделните сгради“. 

 

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. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД22026918ВН-001ВН/15.12.2022 г., Общински съвет - 

Варна реши: 

1. Дава съгласие за реализация на проект „Закупуване и инсталиране на 

системи за добавяне на водородно – кислородна смес към горивния процес  на 

котелни инсталации  в сгради“ по обекти съгласно приложение 1 към 

настоящото решение в размер на 2 285 280 лева като необходимото 

финансиране да бъде осигурено от бюджета на Община Варна за 2023 г. 

Средствата да бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, 

извън делегираните бюджети на училища и детски градини. 
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         2. Възлага на Кмета на община Варна функцията по реализацията на 

проект   „Закупуване и инсталиране на системи за добавяне на водородно – 

кислородна смес към горивния процес  на котелни инсталации  в сгради“ и в 

качеството на възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи 

необходимите действия. 

          3. Възлага на Кмета на община Варна предприеме всички правни и 

фактически действия за реализацията на проекта. 

 

 Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Станислав ИВАНОВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община Варна 

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

РД22027050ВН/16.12.2022 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение 

„BEST – Blue Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   

  

Председателят подложи на гласуване предложението на Кмета на 

Община Варна и комисията взе следното решение: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и във връзка с чл. 59 ал.1 и ал.2 и чл. 

60 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД22027050ВН/16.12.2022 г.,  

Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение 

„BEST - Blue Energy Circle for Stronger Future“ по Програма „Европейска 

градска инициатива - иновативни действия“ (EUI-IA), като Кандидат по 

проекта. 

2. Упълномощава Кмета на Община Варна да подаде проектно 

предложение „BEST - Blue Energy Circle for Stronger Future“ по отворена 

Покана по Програма „Европейска градска инициатива - иновативни действия“ 

(EUI-IA). 

3. Одобрява проектно предложение „BEST - Blue Energy Circle for 

Stronger Future“ по отворена Покана по Програма „Европейска градска 

инициатива - иновативни действия“ (EUI-IA) да се изготви и реализира със 
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следните партньори:  Асоциация на Българските Черноморски Общини, 

Сдружение Бизнес Агенция, Черноморски енергиен клъстер, EFM, AL-Green, 

PHI, BB Smart Control System, Технически университет Прага. Трансферни 

партньори: община Прага, община Тревизо и община Валенсия. 

 

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: 17:30 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_________________                                                        _________________ 

/Станислав ИВАНОВ/                                                  /Джемиле ЕМИНОВА/ 

 


