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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 15.04.2020 г. от 11:00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Финанси и бюджет“. 

 

  На заседанието се включиха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов 

  Красен Иванов 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов  

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

  Не се включи: Людмила Колева - Маринова 

 

         Включиха се още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Стефка Господинова – Директор на дирекция „Финанси и 

бюджет“, Георги Георгиев – общински съветник и адв. Деяна Стефанова – 

адвокат довереник на Общински съвет – Варна.  

 

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД20006816ВН/10.04.2020 г., относно определяне на икономическа рамка 
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за 2020 г., по договор за обществен превоз на пътници с рег. № 

РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

         2. Изслушване на директора на дирекция „Финанси и бюджет“, 

относно отражение на извънредното положение върху приходната и 

разходната част на бюджета на Община Варна за 2020 г. 

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

РД20006677ВН/10.04.2020 г., относно разрастващата пандемия от COVID-

19 и обявеното извънредно положение в страната. 

          4. Разни. 

4.1.Предложения от Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет Варна за включване на извънредни точки, както следва: 

- Докладна записка от Минко Христов – изпълнителен директор на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС20000231ВН/10.04.2020 

г., относно сключване на споразумение за разсрочване на задълженията на  

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД към Община Варна, дирекция 

„Местни данъци“. 

- Искане от Ивайло Чеварганов – изпълнителен директор на „Златни 

пясъци“ АД с рег. № РД20006979ВН/14.04.2020 г., относно отсрочване на 

задълженията за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци= 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Имате ли предложения? 

 

Цончо ГАНЕВ 

Г-н Балабанов първо искам да Ви поздравя, че все пак се провежда 

онлайн заседание не само на тази, но и на други комисии. Важното е че 

предложенията които Ви ги отправихме в писмен вид се реализират към 

момента. Похвално е за мен, че това се прави в Община Варна. Това, че се 

провеждат в момента заседание на комисиите и се планува да се проведе и 

сесия, чисто юридически при положение, че не сме променили правилника 

на Общинския съвет няма ли след това да даде уязвимост на решенията, 

които след това ще вземем? Да не случи това, че гласуваме едни 

предложения на кмета за бизнеса и това, което се гласува на комисия и 

след това на сесия, ако някой обжалва това нещо да падне автоматично. 

Всички тези мерки, за които в момента се обяснява, че ще се подкрепи 

бизнеса да отекат в канала. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имаме нормативен акт от по-висок ранг, какъвто се явява Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, който е променен 

със закона за извънредното положение от миналата седмица и позволява 

провеждането на неприсъствени заседания. Заседанията на комисиите са 

помощен орган и нямат самостоятелна стойност и не подлежат на 
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обжалване. По отношение на сесията, която ще се проведе присъствено в 

зала пленарна и няма да имате притеснения за решенията, които ще се 

гласуват. Утре заседанието ще бъде закрито и ще се спазват абсолютно 

всички хигиени и здравни изисквания, които са ни дадени като указания 

със съответните подзаконови нормативни актове на Министъра на 

здравеопазване, директор на РЗИ, Кмет на Община Варна и т.н. По 

отношение на мерките нямайте никакви притеснения. В случай че бъдат 

приети решенията ще влязат в сила. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

От 13 април беше промяната, за която председателя говори. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Предложението, което искам да направя като допълнение в дневния 

ред е във връзка с наше предложение, което сме направили на 8 април за 

подкрепа на варненските спортни клубове. В момента те са в сериозна 

безизходица и ние като община да им подадем ръка, а не след два месеца. 

На 13 април предложението беше разпределено към ПК „Младежки 

дейности и спорт“ и ПК „Финанси и бюджет“, тъй като повече от Вас са се 

запознали с него и предлагам тази точка да бъде включена в дневния ред, 

за да реагира общината адекватно и подпомогне спортните клубове на 

Варна. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Никой не е против да се подкрепи варненския спорт и няма спор за 

това нещо. Следва предложението да бъде разгледано от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ и тогава да бъде разгледано от водещата комисия. 

Нямаме достатъчна обосновка, за да формулираме решение. Има и други 

предложения не само от общински съветници, но и от асоциации, 

сдружения и т.н. за финансово подпомагане и на Председателски съвет е 

обсъждано, че ще са налице втори пакет от мерки след тяхната подготовка 

по отношения на постъпилите молби, заявления, които са направени. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Преди 10 дни „Възраждане“ входира официално предложение за 

одобряване от Общинския съвет, и от кмета за финансово подпомагане на 

медицинските лица и специалисти в това лице , както лекари и 

обслужващия персонал в спешните центрове и ДКЦ-тата, които са на 

общинска издръжка. В тази връзка ние сме направили ново конкретно 

предложение за всяко от тези медицински лица да бъдат подкрепени с 500 

лв. месечно. Финансова подкрепа в размер на 200 лв. за общинските 

служители, които обслужват всекидневно граждани на първа линия. 
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Мисля, че при 480 млн. лв. бюджет това по-никакъв начин няма да утежни 

бюджета на община Варна. 

 

Янко СТАНЕВ 

Всички мерки включително и тези се нуждаят от икономическа 

обосновка и предлагаме пакети от мерки, които касаят всички граждани на 

Варна. Ще го разгледаме на днешното заседание и ще видим с ресурсите, 

които разполагаме и приоритетно ще решаваме въпросите. Аз също имам 

направени писмени предложения, но те могат да се гледат пакетно с обща 

дефиниция. Моля да започнем заседанието по същество. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Подлагам на гласуване предложението на Янко Станев за 

прекратяване на дебатите. 

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на Цончо Ганев. 

        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на Георги Георгиев за 

финансово подпомагане на спиртните клубове. 

        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението не се приема. 

 

Предлагам да гласуваме дневния ред с така направените допълнения в 

точка разни. 

 

        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20006816ВН/10.04.2020 г., относно определяне на 

икономическа рамка за 2020 г., по договор за обществен превоз на пътници 

с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Има ли представител на Градски транспорт? 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Знаете, че това е онлайн връзка. Уведомили сме всички и тези, които са 

искали да се включат сме дали техническа възможност. 

 

Цончо ГАНЕВ 

 Какво става с фирма ТАСРУД до къде е стигнало съществуването на 

тази фирма, тъй като от две години се поддържа администрация и 

машините, които трябваше да функционират не функционират. В момента 

функционират на лотариен принцип. От 1 април влиза в сила 

актуализацията за заплащането на „Градски транспорт“ по така подписания 

рамков договор, но обаче вътре не влизат кондукторите. С мен се свързаха 

хора, които са силно притеснени какво ще става с тях. Продължават ли да 

работят? Няма ли да работят? Ще ги съкращават ли? Ще ги уволнява ли? 

Какво става с тяхното заплащане? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Във връзка ОП „ТАСРУД“ този въпрос беше разискван за автоматите, 

за контрола и за възвръщаемостта на средствата. Тези въпроси ще бъдат 

решавани по отношение актуализацията когато се прави и кондукторите ще 

бъдат включени в тях. Ще има ли нова схема, по която ще се контролират 

пътниците в градския транспорт и това са сложни неща, които да ги 

решаваме в една точка. Има за цел да подпомогне „Градски транспорт“ с 

оглед извънредното положение и с драстичното свиване на пътникопотока. 

От друга страна знаете, че ние сме задължени да поддържаме тези градски 

линии. С икономическата рамка ще подпомогнем финансово градски 

транспорт, за да могат с тези актуализации да посрещнат своите нужди. 

Въпроса за „Градски транспорт“ и това което предлагаме касае периода на 

извънредното положение. Изрично е записано в предложението е че след 

отпадане на извънредното положение  при необходимост ще се направи 

нова актуализация на тази рамка. Този въпрос ще бъде обсъждан на 
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комисиите, както и от администрацията и ще има отговор, след като всичко 

бъде разгледано щателно. Предстои да изслушаме годишния отчет. 

Цончо ГАНЕВ 

 Тези хора имат страхове, че ще ги съкратят. 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Уважаеми колеги, говорейки за „ТАСРУД“ е хубаво да се каже, че това 

е общинско предприятие, а не фирма. Има общински предприятие 

„ТАСРУД“, което извършва определен предмет на дейност с определен 

брой служители. Всеки от Вас би следвало да знае какво прави това 

предприятие в момента. Точката касае икономическа рамка. Ще помоля г-

жа Господинова, за да даде разяснения какво представлява тази 

икономическа рамка. По отношение на заплати, за които бе поставен въпрос  

актуализацията на заплатите касае абсолютно всички служители, които в 

момента има сключени договори с „Градски транспорт“ ЕАД. Те ще си 

получат това увеличение на заплатите. Спешността за разглеждане на 

икономическата рамка в момента преди годишния финансов отчет, който се 

очаква да бъде входиран и официално ще бъде внесен при нас, че в 

последните 20 дни поради изключително занижен приход „Градски 

транспорт“ ЕАД натрупа загуба около 1 300 000 лв. – 1 500 0000 лв., но 

точните цифри в момента ги смятат. Към момента се явява в невъзможност 

да изплати заплатите на служителите преди великденските празници. По 

тази причина икономическата рамка е внесена за разглеждане сега. В 

нейния текст е посочено, че след приключване на извънредното положение 

в случай на необходимост тя ще бъде разгледана отново и актуализирана. 

Спрямо ситуацията каквато ще настъпи след отмяна на извънредното 

положение. Никой от нас не знае какво ще се случи след отмяната. Дали ще 

се увеличат приходите или не, но няма как да го прогнозираме в момента. За 

да имаме законово основание да покрием загубите на „Градски транспорт“ 

ЕАД е необходимо да имаме приета икономическа рамка и за това сега я 

разглеждаме.    

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Икономическата рамка по своето същество не е някакъв нов елемент, 

който разглеждаме в момента независимо от извънредното положение. Тя е 

в резултат на сключен договор за обществено транспортна услуга, който е 

сключен преди години. В него са изписани ясни текстове, че ежегодно се 

сформира тази икономическа рамка, на база на която ние трябва да 

заплащаме транспортната услуга на изминат пробег км, като съответно се 

определя стойност на един км. изминат пробег. До кризисното положение са 

отчетени всички онези прогнози на изоставащи приходи в „Градски 

транспорт“ ЕАД. Отчетени са всички субсидии и компенсации, които тази 
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година ще бъдат дадени на „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно Закона за 

държавния бюджет, съответно държавната субсидия и компенсации и 

съгласно приетия бюджет местна дейност с приложението за транспорт в 

размер на 9 200 000 лв., като субсидии и компенсации. Съгласно 

предоставените справки от „Градски транспорт“ ЕАД е отчетена сумата, 

която е необходима за увеличение на заплатите, съгласно сключеното 

споразумение прието с решение на Общинския съвет от миналата година за 

10% увеличение на заетите в „Градски транспорт“ ЕАД. Нормативната 

основа, върху която се разработва икономическата рамка е приложение, 

като неразделна част от договора им   и не може да излезем от него по пера 

и само актуализираме сумите за съответната година. В разходната си част е 

разработена на база на предоставения отчет за 2019 г. от „Градски 

транспорт“ ЕАД необходими информации по съответните разходни пера. 

Освен за  заплати там са отчетени разходите за външни услуги, за гориво, за 

материали, за резервни части, други разходи и абсолютно пълните разходи 

на „Градски транспорт“ ЕАД, които са предоставени за 2019 г. През 

изминалите години правим икономическата рамка на база одитиран доклад, 

но към настоящия момент одитиран отчет не ни е предоставен, а ни е 

предоставен изготвения отчет. В тази рамка не са отчетени онези намаления 

на приходи, които както каза г-н Балабанов са в резултат на извънредното 

положение. За това сме предложили текст, в който казваме, че тази рамка 

може би ще се наложи да бъде актуализирана, за да може да се отчете това 

намаление на приходите, което е реализирано в тези два месеца, но не знаем 

какво ще бъде и след два месеца, като приходна част в „Градски транспорт“ 

ЕАД. Важното, което трябва да се каже наред с държавната и местната 

субсидия тази икономическа рамка отчитайки тези информации дава 

възможност за дофинансиране на търговското дружество с още 4 400 000 лв. 

с ДДС, които са като допълнителни средства по цялата формула, която 

казах получаващи се на цена на километър. Това, което се получава като 

компенсации от общинския бюджет и субсидията от държавния бюджет за 

нетен финансов отрицателен резултат са едни средства, които получава 

„Градски транспорт“ ЕАД, а тези са допълнителни средства, които ще 

получат съгласно взетите под внимание всички тези приходи и разходите по 

формулите, които са разписани в договора за обществена транспортна 

услуга. Хубаво е да се каже, че тази рамка като финансиране на база 

километър е почти два пъти повече увеличена от приетата икономическа 

рамка миналата година. Миналата година цената на километър беше 0,17 

ст., а тази година е 0,34 ст. Предоставяйки това финансиране  ясно се вижда, 

че средствата които реално ще получи „Градски транспорт“ ЕАД са повече 

тази година за извършената транспортна услуга. В момента са в затруднено 

положение и сега са необходими тези средства. Изчисленията са точни на 

база изготвения отчет и се надявам да няма съществени разлики с 
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одитирания отчет. Тази възможност на разликите ще ни даде 

актуализациите ако има. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Искам да помоля колегите от Възраждане да не превръщат заседанието 

на комисията във въпроси, които се задават на пресконференции или 

брифинги, а да работим по същество. Предстои да вземем важни решения. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Няма да питам защо тази икономическа рамка не се разглежда от ПК 

„Траспорт“. Оператора и в резултат на извършен анализ, на база реално 

извършени разходи, признати по договор посочени в одитирания отчет на 

дружеството за 2019 г. и прогнози за очаквани приходи и разходи за 2020 г. 

се определя икономическата рамка. Г-н Балабанов Вие казахте, че 

одитирания доклад не е постъпвал  при  Вас, но отчитате одитирания доклад 

на дружеството? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Техническа грешка е допусната при изготвяне на предложението. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

В предложението е допусната техническа грешка и е написано 

одитирания, като това само е годишния финансов отчет, който се 

окомплектова със заверка от одитор и утре ще бъде внесен при нас с 

одиторската заверка.  

 

 Цончо Ганев 

Годишният одитиран отчет е входиран в понеделник. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само да отговоря, че той се гледа от ПК „Собственост и стопанство“, а 

не от ПК „Финанси и бюджет“. Говорим дали икономическата рамка стъпва 

на точните параметри.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Ще проверя датата на постъпване и ще видя заверката на одитора. 

Икономическата рамка е смятана на база  60 000 лв. приход на ден.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Смятана е на база предходната година. 
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Мартин ЗЛАТЕВ 

Трябва да имаме готовност, че това нещо няма да се случи по този 

начин. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма как да прогнозираме точно как ще се състои.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Икономическата рамка е изчислена на база приходи в размер на 60 000 

лв. от миналата година, но те в момента са по-малко. С тези средства не 

покриваме загубите на „Градски транспорт“ ЕАД. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Идеята на икономическата рамка не е да покрива загубите. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Задълженията на „Градски транспорт“ към НАП не са малко и там 

имаме лихви ежемесечно. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има проведени разговори с НАП и създадена организация заплатите да 

бъдат платени. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Загубите са изключително много с оглед на извънредното положение и 

администрацията предлага тази мярка.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Идеята на рамката не  е покриване на загубите. Мерките за покриване на 

загубите са съвсем отделна тема, за която трябва да вземем решение ние 

всички като Общински съвет. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Ще има специална комисия. В момента искаме да разширим рамката, за 

да може извънредното положение, което е недоходоносно за „Градски 

транспорт“ да получи някакво финансово облекчение от нас.   

  

Янко СТАНЕВ 

Предлагам процедурно да гласуваме, като решението бъде с 

предварително изпълнение.  
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  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна с така направеното допълнение от Янко Станев решението да бъде с 

предварително изпълнение и да вземем 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 предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20006816ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна утвърждава „Икономическа рамка за 2020 г.“, съгласно 

Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в 

размер на 0,3462 лв./км без ДДС или общо 3 670 000 лв. (три милиона 

шестстотин и седемдесет хиляди лева) без ДДС за 2020 г.  

Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2020 г., 

в размер на 4 404  000 лв. (четири милиона четиристотин и четири хиляди 

лева) с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по 

транспорта и пътищата“, §10-20 по бюджета на Община Варна за 2020 г., 

Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“. 

При доказана необходимост, след изтичане срока на извънредното 

положение върху цялата територия на Република България, одобрено с 

Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за периода от 13.03.2020 

г. до 13.04.2020 г., удължено до 13.05.2020 г. с последващо негово решение 

от 03.04.2020 г., ще се пристъпи към актуализация на „Икономическа 

рамка за 2020 г.“. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

  Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да изслушаме на директора на дирекция 

„Финанси и бюджет“, относно отражение на извънредното положение 

върху приходната и разходната част на бюджета на Община Варна за 2020 

г. 
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Давам думата на г-жа Господинова, за да ни запознае с 

информацията за проектобюджета на  община Варна за 2020 г. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Всички тези мерки за борба с коронавируса и извънредното 

положение и положението след извънредното положение, което все още не 

знаем кога ще настъпи, за секторите, които са засегнати имаше доклад на 

института за пазарна икономика за регион Варна на 2 април. Всички знаем 

за засегнатите отрасли, които оказват влияние върху бюджета на Община 

Варна, но не само върху приходната част, а и в разходната част. 

Предоставена Ви е информация за тримесечен отчет и до 2 април. Вече 

какви ще са прогнозите на този бюджет до края на годината, в каква степен 

ще бъдат събрани приходите никой не може да го прогнозира. 

Информацията ще се променя непрекъснато и ще трябва да се 

информираме за състоянието на бюджета, както и да следим тенденциите в 

приходната и в разходната част. В момента има огромен натиск върху 

приходната част на бюджета. Основната приходна част са местните 

приходи, като за сега държавната субсидия се запазва и се получава 

регулярно. За местните приходи оказва натиск извънредното положение. 

Планираните в бюджета местни приходи са в размер на 213 934 117 лв., от 

тях данъчните приходи са планирани в размер на  91 600 000 лв., 

неданъчните приходи 76 732 963 лв. В началото на годината се създаде 

организация за увеличаване събираемостта на всички приходи, но в 

момента всички тези мерки, които се възприеха на национално ниво за 

борба с коронавируса и заповедта на министъра за сектори, за които имаше 

забрана за осъществяване на дейност, както и тези мерки, които предлага 

кмета на община Варна, ще окажат влияние върху събираемостта на 

местните приходи. В предоставения доклад ще се запознаете за всеки вид 

данък каква е събираемостта. Към 2 април данъците са изпълнени в размер 

на 21 216 157 лв., което представлява 23% от планирания бюджет, където 

имаме разлика 327 000 лв. положителна към този момент, спрямо миналата 

година на същия този период, но тази разлика идва от данък придобиване, 

който е положителна величина близо 1 800 000 лв. събран повече спрямо 

миналата година, който компенсира още към 2 април изоставането на 

събираемостта на данък недвижими имоти, превозни средства, патентен 

данък, таксиметров превоз и туристически данък. В справката към 2 април 

виждаме изоставане на всички видове данъци за събираемостта и това е 

разбираемо с мерките, предложение за 5% отстъпка на данъците и с 

предложението на кмета за отстъпка 5% за такса смет до 30 юни. Така, че 

до 30 юни не може да прогнозираме с точност или приблизителни 

прогнози. Трябва да мине извънредното положение, за да мине този срок за 

5% отстъпка, тъй като се наблюдават тенденциите спрямо мерките 

безработицата се увеличи и покупателната способност на гражданите 
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намалява. От 1 януари до 12 април изоставането на данъчните приходи е с 

2 600 000 лв., а само за месеца на извънредното положение от 13 март до 

12 април изоставането е 5 800 000 лв. изоставане на събираемостта спрямо 

същия период от миналата година. Това е нормално в момента но дали ще 

стане тенденция и с колко процента ще има несъбираемост до края на 

годината след извънредното положение може да го кажем на по-късен 

етап. При неданъчните приходи при общинските такси при бюджет 

41 980 000 лв. към 12 април имаме изоставане на събираемостта с 

3 045 000 лв., а само за месеца на извънредното положение е с 3 060 000 лв. 

Трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за разходната част на 

бюджета и за нов натиск, защото едновременно с изоставането на 

приходите нараства натиск върху увеличаването на разходите. В резултат 

на мерките за освобождаване на такса тротоарно право, на всички обекти, 

които попадат в заповедта на министъра и са в забранителния списък не 

работят – наем земя за обекти и съответната част на цената на 

сметоизвозване, която заплащат. За два месеца извънредно положение след 

като не работят тези обекти в общинския бюджет няма да влязат от такса 

тротоарно право около 170 000 лв. От наем земя няма да влязат около 

230 000 лв. и от сметоизвозване 22 000 лв. В началото на извънредното 

положение със заповед на кмета беше спряно действието на синята зона 

пак в частта на неданъчните приходи, където в бюджета е включено 

реализирането на втори етап на синята зона с приходите, които следва да 

постъпят но ще се забави реализирането. При неработеща синя зона в 

момента, както и тези карти, които се дават за абонамент, тъй като се 

увеличават и се приспадат месеците на извънредното положение и 

забавата, която се прогнозира за реализирането на втория етап води до 

несъбиране на приходи в размер на 3 млн. лв. на общинския бюджет. В 

мерките са посочени освобождаване от заплащане за наем на жилищата на 

гражданите за 100 000 лв. за двата месеца. В момента са затворени 

спортните бази на ОП „Спорт“, както е затворен и за посетители зоопарка 

за два месеца приходите, които ще изостанат са в размер на 200 000 лв. т.е. 

които в момента не събираме. В заповедта на министъра попадат и 

детските ясли и градини и мярката предложена от кмет и от извънредното 

положение от такса детски ясли и градини също няма да постъпят средства 

в размер на  1 100 000 лв. за двата месеца. Само тези приходи, които са в 

резултат на мерките са в размер на 4 800 000 лв. и тук следва да прибавим 

всички онези прогнози, които никой не може да прогнозира за сега до кога 

ще бъде това извънредно положение и как ще бъде след него, като 

тенденция за намаляване процент или абсолютна сума от събираемостта на 

всички приходи. Влиянието, което оказва извънредното положение върху 

бизнеса касае пазара на имоти, което е видно от данъка за придобиване на 

имущество по дарение, който към 31 март беше все още на положителна 

величина, като събираемост спрямо миналата година за същия период. Към 
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12 април имаме изоставане на този данък и това е влиянието на пазара на 

имоти и сделките, които според нас няма да бъдат реализирани в този 

пълен обем, както сме ги планирали. Това ще окаже влияние на бюджета 

на планираните приходи по „Годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост“ и приходите с разпоредителни 

сделки по приватизация, където са планирани средства в размер на 

9 300 000 лв., но към момента имаме изпълнение в размер на 181 000 лв. 

Предстои да се работи по годишната програма и това негативно влияние 

върху пазара и сделките ще окаже влияние върху този вид приход. С колко 

и как няма на този етап да прогнозираме приблизително, но ще има 

намаление в тази приходна част. Имаме планирани 350 000 лв. от приходи 

от дивиденти и всички сме наясно, че при влиянието на епидемията с 

решение на Общинския съвет или няма да има такъв обем реализирана 

печалба от търговските дружества или Общински съвет може да освободи 

от заплащане на дивидентите. Тези намалени приходи и намалението на 

събираемостта ще доведе до това да вземем спешни мерки по разходната 

част на бюджета, тъй като бюджета следва да е балансиран и знаете, че по 

закон е така. С тази част на изоставане на приходите ние ще трябва да 

свием вече планирани разходи. Следва да помислим кои разходи да свием, 

за да имаме балансиран бюджет. Много малко са резервите на този етап 

без да бъде направен задълбочен анализ.   

 

Христо АТАНАСОВ 

Ние получихме, това което Вие ни изпратихте по отношение на целия 

анализ и се запознахме. Ако някой има въпроси точно по определено перо, 

от това което е изпратено нека да ги зададе и г-жа Господинова да даде 

конкретен отговор. 

 

 Стефка ГОСПОДИНОВА 

 Изоставането на приходите и несъбирането на конкретни приходни 

пера ще доведе до свиването на разходната част на бюджета и трябва да се 

набележат мерки, когато имаме по-точен анализ за това какво ще е 

изоставането на приходната част в свиването на разходната част на 

бюджета. Нямаме много резерви, които да използваме като буфер, защото 

повечето обекти в капиталовата програма са преходни обекти или обекти, 

които вече са възложени и работят. Няма как работещи проекти да ги 

спрем. Европейските проекти също работят т.е. всичкото съфинансиране, 

което сме заложили също ще бъде реализирано като разходи. Много трябва 

да бъдем внимателни при коментари за допълнителни разходи по бюджета 

и да се съобразяваме с това, че се показва тенденция на изоставане на 

приходната част на бюджета.  
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря на г-жа Господинова. Мисля, че тя даде отговор на много 

от въпросите. Преди малко се каза, че имаме приет бюджет от 500 000 лв. 

със строго определени функции. Нещата са много балансирани и трябва 

много да внимаваме, когато правим искания за намаляване на такса или на 

задължения. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., относно разрастващата 

пандемия от COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната. 

Това са мерките предприети от кмета с негови заповеди, във връзка с 

борбата с коронавируса. Действително, това, което община Варна прави не 

е никак малко, което е съобразено с възможностите. По закона за Закона за 

местното самоуправление и местната администрация една част от тези 

мерки искат нашата санкция, а друга част от тях одобряването им. Имаме 

10 решения, които са изписани едно след друго които касаят: 

1. Освобождава се от заплащане на местни такси за ползване на 

детски ясли и детски градини задължените лица.   

2. Освобождава се от заплащане на цена за кратковременно 

паркиране в рамките на територията на  „Синя зона”.   

3. Освобождава се от заплащане на такси, наеми и цени на услуги 

обектите, които попадат в обхвата на заповедта на Министъра на 

здравеопазването и са преустановили  дейността си.   

4. Удължава се срока за заплащане на дължимите месечни такси, 

наеми, цени на услуги и концесии за всички останали обекти, които са 

извън обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването 

5. Удължава издадените до настоящия момент абонаментни карти на 

преференциални цени на категориите лица   

6. Удължава срока, в който задължените лица могат да ползват 

отстъпка от 5 на 100 от дължимата такса за битови отпадъци до 30.06.2020 

г. включително. 

7. Увеличава се капацитета на обществена трапезария към 

Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво 

развитие” от 550 места на 650 места (с общо 100 места). 

8. Увеличава се капацитета на Обществена трапезария към Домашен 

социален патронаж от 515 на 555 места /с общо 40 места/. 

9.  Подготвяне на 500 пакета със стоки от първа необходимост от 

Домашен социален патронаж, за лица в неравностойно положение с 

доходи до линията на бедност на член от семейството. 
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10.  Незабавни ефективни действия по превенция и защита от 

разпространението на вируса на населението на общината,   

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Искам да допълня в точката за гражданите с установени жилищни 

нужди, като мярка да бъдат освободени от наем за двата месеца,  тъй като 

всички те са в тази социална категория. Средствата по това перо са в 

размер на 100 000 лв. за двата месеца. Кмета на общината предлага като 

допълнителна мярка разсрочването на наемите, но и от освобождаване на 

лицата по договорите за наем на общински жилищни имоти от фонд „За 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и от 

фонд „Резервен“ за двата месеца. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Г-жо Господинова изготвят ли се финансови планове оптимистичен, 

реалистичен, негативен във връзка с предстоящото развитие и 

икономическа катастрофа, която навярно очаква всички ни?  

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Подготвен е анализ от института по пазарна икономика и в момента 

резултатите от негативното влияние на епидемията по сектори и 

прогнозната безработицата, покупателната способност на населението и 

т.н. В момента работим по оптимистичен и по не толкова оптимистичен 

вариант за някаква прогноза, като годишна рамка. Никой не може да 

прогнозира и да се каже, че след 13 май всичко е слънчево. В момента сме 

на процес на приключване на тримесечния отчет по изисквания и указания 

на министъра на финансите. Представихме Ви приходите, които няма да 

бъдат реализирани заради мерките, които са предлагат в момента за 

гласуване. До 30 юни е отстъпката и както знаете основните приходи са 

данъчните приходи и такса смет от неданъчните приходи. Необходими са 

още анализи. 

 

 Цончо ГАНЕВ 

Искам да попитам г-жа Господинова дали в мярка трета се включват 

отпадането на наеми на помещения или само са за тротоарно право, защото 

така не го разбирам и искам пояснение. 

 

 Стефка ГОСПОДИНОВА 

 Наемите на търговци, които са ги спечелили след търг и конкурс, 

които развиват дейност, но са в забранителния списък на Министъра на 

здравеопазването. В случай не е изписано точно, но се освобождават от 

такси и наеми, което е общо изречение и би следвало да визира и цени на 

обекти, които попадат в заповедта на министъра т.е. се освобождават. 
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Цончо ГАНЕВ 

  Попитах Ви, за да го изясним. Това, което се предлага да отпаднат 

наемите и мисля, че беше да бъдат платени до 10 число на месеца и ние 

предлагаме конкретно предложение това да стане с тримесечно отлагане. 

Това е конкретна мярка,за да подкрепим бизнеса във Варна.  

 

Станислав ИВАНОВ 

Не съм съгласен с Вашето предложение, тъй като една част от бизнеса 

не е затворил и няма как да изпаднем в колизия т.е. да разсрочваме 

задължения на една част, която са засегнати и от другата част, които не са 

засегнати и имат възможност да работят. Вашето предложение не е 

прецизирано и ще се наложи да натоварим допълнително администрацията 

да прави разграничение кой от бизнеса е засегнат и кой не. Предложението 

на кмета на Община Варна е коректно зададено като проект за решение. 

Предлагам да гласуваме. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Правите предложение срокът за заплащане на наемите вместо до 10-то 

число  на месеца следващ края на извънредното положение да бъде до 3 

месеца до края на извънредното положение. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

        Резултати от гласуването: за – 4; против - 4; въздържали се - 9, 

предложението не се приема. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме анблок предложението на кмета на 

община Варна, с така направеното допълнение на г-жа Господинова и да 

вземем следното решение: 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от 

Закона за местните данъци и такси и чл. 34 и сл. от Наредба на Общински 

съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински 

съвет – Варна освобождава от заплащане на местни такси за ползване на 

детски ясли и детски градини задължените лица за срока до отмяна на 

въведеното извънредно положение. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от 

Закона за местните данъци и такси и чл. 78 от Наредба на Общински съвет 
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– Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Варна и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна освобождава от заплащане на цена за кратковременно паркиране в 

рамките на територията на  „Синя зона” за срока до отмяна на въведеното 

извънредно положение. Заплатената цена за режим на локално платено 

паркиране в „Синя зона” за живущите по постоянен адрес и юридическите 

лица, през времето, което не е работила, да бъде прихваната за следващите 

месеци.  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6 б от Закона 

за мерките и действията по време на извънредното положение, за срока до 

отмяна на въведеното извънредно положение, и по предложение от Кмета 

на община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна освобождава от заплащане на такси, наеми и цени на услуги 

обектите, които попадат в обхвата на заповедта на Министъра на 

здравеопазването и са преустановили  дейност, а именно: 

 1. Освобождават се от заплащане на такса пазари, тържища, 

тротоари, площади, улични платна, панаири, в това число и вендинг 

автомати, поставени на открито, и др. и цена на услугата сметоизвозване; 

2. Освобождават се от заплащане на наемни цени за право на 

разполагане на обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата 

сметоизвозване; 

 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна освобождава от заплащане на наемни цени лицата по договорите за 

наем на общински жилищни имоти от фонд „За настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди“ и от фонд „Резервен“ за срока на 

въведеното извънредно положение. 

 

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

самоуправление и местната администрация,  и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна удължава срока за заплащане на дължимите месечни такси, наеми, 

цени на услуги и концесии за всички останали обекти, които са извън 

обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването, за срока на 

извънредното положение, а именно: 

1. Удължава се срокът за заплащане на такса пазари, тържища, 

тротоари, площади, улични платна, панаири и др. и цена на услугата 
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сметоизвозване до 10 число на месеца следващ края на извънредното 

положение; 

2. Удължава се срокът за заплащане на наемни цени за право на 

разполагане на обектите по чл. 56 и §17 от Закона за устройство на 

територията и цена на услугата сметоизвозване до 10 число на месеца 

следващ края на извънредното положение; 

3. Удължава се срокът за заплащане на дължимата наемна цена за 

извършвана рекламна дейност до 10 число на месеца следващ края на 

извънредното положение; 

4.  Удължава се срокът за заплащане на дължимите паричните 

постъпления от концесионни възнаграждения за дадените от община Варна 

обекти на концесия до 30.06.2020 г.; 

5.   Удължава се срокът за заплащане на дължимите наемни цени по 

договорите за наем на общински жилищни имоти от фонд „За настаняване 

под наем на граждани с установени жилищни нужди“ и от фонд 

„Резервен“, до 10-то число на месеца следващ края на извънредното 

положение. 

  

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с препоръките на 

националния оперативен щаб за социална дистанция и с цел избягване 

струпването на хора пред пунктовете за продажба на абонаментни карти и 

по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна удължава 

издадените до настоящия момент абонаментни карти на преференциални 

цени на категориите лица по чл. 12 от Наредбата за реда и условията за 

пътуване в обществения транспорт на Община Варна, а именно 

пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания, до отмяна на 

въведеното извънредно положение, както и до един месец след това. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20 от Наредба 

на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и чл. 28, 

ал. 2 от Закона за местни данъци и такси и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна удължава срока, в който задължените лица могат да ползват 

отстъпка от 5 на 100 от дължимата такса за битови отпадъци до 30.06.2020 

г. включително. 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
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РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

увеличаване капацитета на обществена трапезария към Сдружение 

„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие” от 550 

места на 650 места (с общо 100 места), като от същите до 50 места се 

обслужват чрез доставяне на храната до адрес на потребителя. 

 

8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

увеличаване капацитета на Обществена трапезария към Домашен социален 

патронаж от 515 на 555 места /с общо 40 места/. 

 

9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

подготвяне на 500 пакета със стоки от първа необходимост от Домашен 

социален патронаж, за лица в неравностойно положение с доходи до 

линията на бедност на член от семейството. 

 

10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от 

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

РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

предприетите незабавни ефективни действия по превенция и защита от 

разпространението на вируса на населението на общината, чрез 

второстепенните разпоредители с бюджет, общинските търговски 

предприятия и други общински институции, включително чрез 

предоставяне на лични предпазни средства, консумативи и 

дезинфекционни материали на служителите им, които са пряко 

ангажирани с извършването на дейността, както и на застрашените от 

заразяване групи граждани чрез медицинските пунктове, доброволческите 

отряди и етажните собствености. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от 

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

РД20006677ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

предприетите незабавни ефективни действия по: 

1. Предоставяне на маски, ръкавици, облекла и защитни 

очила/шлемове, дезинфектанти за ръце, дезинфекционни материали за 

почистване: 
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- на кметовете по райони за организиране на незабавни действия по 

дезинфекция на общите части на етажната собственост на жилищните 

сгради чрез домоуправителите;  

- на гражданите посещаващи големи хранителни магазини, градския 

транспорт и възрастните хора, включително и чрез изпращане по пощата в 

пликове на еднократни маски по адреси; 

- дезинфекционни мероприятия на подлези, детски площадки, спирки 

на градския транспорт и други обществени места, осъществявани от ОП 

„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ и сметопочистващи дружества; 

- на социалните услуги, Общинските предприятия, обществени 

институции (лечебни заведения, търговски дружества с общинско участие, 

висши учебни заведения и др.), служителите на Община Варна и 

второстепенните разпоредители с бюджет и всички осъществяващи 

дейности за опазване живота и здравето на гражданите, свързани с 

изпълнение на противоепидемичните мерки. 

2. Поставяне на полеви мивки на територията на Община Варна, в 

т.ч. на ЖП Гара и Автогара Варна и осигуряване на подвижни тоалетни и 

полеви мивки на КПП-тата, които осъществяват контрола на входно-

изходните пътища на града. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  в точка разни предложения от 

Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет Варна за включване на 

извънредни точки, както следва: 

 - Докладна записка от Минко Христов – изпълнителен директор на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС20000231ВН/10.04.2020 

г., относно сключване на споразумение за разсрочване на задълженията на  

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД към Община Варна, дирекция 

„Местни данъци“. 

- Искане от Ивайло Чеварганов – изпълнителен директор на „Златни 

пясъци“ АД с рег. № РД20006979ВН/14.04.2020 г., относно отсрочване на 

задълженията за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци 

 

Колеги, предлагам да разгледаме докладна записка от Минко 

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

с рег. № ОС20000231ВН/10.04.2020 г., относно сключване на споразумение 
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за разсрочване на задълженията на  „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 

към Община Варна, дирекция „Местни данъци“. 

  

Давам думата на г-н Балабанов, като вносител на предложенията. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми колеги, идентични са двете предложения, като съдържание. 

Двете търговски дружества искат да кандидатстват по мярката, която се 

предлага от държавата тъй наречената популярна вече 60/40, но за да 

кандидатстват дружествата следва да нямат задължения към държавата и 

съответно към общината, в която са регистрирани. Предложението е за 

отсрочване. Спортна зала работят доста хора и според мен не бива да бъдат 

оставяни без работа. Същата и ситуацията в „Златни пясъци“ АД, на които 

предстои един тежък туристически сезон и за това молят да им отсрочим 

задълженията до месец ноември. Отсрочката не е много голяма на 

задължението, за да могат да кандидатстват и да не изпаднат в тежко 

финансово положение. При спортна зала е по-голямо отсрочването до 2024 

г. 

Георги  ГЕОРГИЕВ 

Г-н Балабанов погледнах документите, за които се иска това отсрочване 

и действително в момента важат за всеки хотел и за всяка фирма, която 

оперира на територията на Община Варна. В този ред на мисли приеме ли се 

това съгласен ли сте че всяка фирма и всеки, който извършва икономическа 

дейност на територията на Община Варна ще получи право да поиска 

отсрочване до 2024 г. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е Ваша преценка и на всички нас, като Общински съвет. Ние 

вземаме окончателното решение. Първо не съм сигурен дали всички хотели 

имат задължения към общината, тъй като някои от тях може да нямат, а 

някои от тях да имат задължения към НАП, по които ние няма как да се 

произнасяме. Така, че аз Ви предлагам всеки един случай поотделно да се 

разглежда. Гледаме и броя на работещите на съответното място и съответно 

дали е налице аргумента да кандидатстват по мярката 60/40. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Имайте предвид, че не може да кандидатстваш по тази мярка, ако имаш 

някакви задължения. Мисля, че всички сте чули това нещо.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Точно в тази връзка фирмите не могат масово да кандидатстват по тази 

мярка, защото имат задължения. В момента правим прецедент едни могат да 

кандидатстват понеже ще получат отсрочване другите не.  
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Тези фирми най-вероятно са в забранения списък на Министъра на 

туризма. По-голямата част от тях навярно имат задължения към НАП не 

най-вероятно по скоро и на 90% съм сигурен, че са задължения към НАП, а 

не толкова към съответната община. Ако има подадено искане и съдържа 

солидни аргументи би могло да се приеме. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Ще приема едно такова отсрочване, но за мен то е много голямо т.е. не 

съм съгласен отсрочването да е до 2024 г. По тази причина, че задълженията 

на „Двореца на културата и спорта“ са от 2019 г. и не са изплатени. 

Предлагам срока да бъде до 2021 г., тъй като срокът до 2024 г. е много 

дълъг срок, тъй като те имат задължения които не са изплатили. До кога ще 

ги чакаме тези задължения? 

 

Бранимир БАРЛАЧЕВ 

Правиш конкретно предложение за намаляване на срока ли? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Конкретно предложение за намаляване на срока на отсрочката. 

 

Бранимир БАРЛАЧЕВ 

До кога? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Приета мярка към тази  дата до края на извънредното положение и до 

края на годината е напълно нормален срок, но за мен това са доста пари, 

които разсрочваме във времето. 

 

Бранимир БАРЛАЧЕВ 

Говорим само за „Двореца на културата и спорта“ нали? 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Да, защото Златни пясъци казват до края на месец ноември, което е 

приемлив срок. 

 

Бранимир БАРЛАЧЕВ 

Само, че ако следиш събитията аз не виждам какви мероприятия ще се 

осъществят с оглед отлагането на всички спортни и други масови 

мероприятия от това лято. Искаме да поставим собственото си търговско 

дружество в такова състояние. Приемам предложението и ще го подложа на 

гласуване. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Златев имайте предвид, че сезона или годината 2020 г. на спортна 

зала ще бъде катастрофална. Всички събития до месец септември са 

отменени. Колкото по-дълго продължава извънредното положение, което 

означава, че няма да има стотинка приход в дружеството. Всеки следващ 

месец ще отменят събитията за месец октомври, ноември или декември. 

Огромна е вероятността да се наложи дори да бъдат одобрени по мярката 

60/40 спортна зала да се наложи ние допълнително да осигуряваме 

финансов ресурс и за това дружество, което ще бъде предмет на 

разглеждане най-вероятно следваща сесия, тъй като се подготвят анализи от 

всяка една от общинските дружества. В момента ако се гласува 

отсрочването да е до края на 2020 г. аз Ви гарантирам, че това нещо няма да 

бъде изпълнено с ресурса, който разполага дружеството до края на 

годината. Към настоящия момент мисля, че в сметките му има под 100 000 

лв. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Миналата година имаше доста реализирани мероприятия в спортна 

зала. За това искам да Ви кажа, че това дружество в успешната минала 

година, когато бяхме международна столица на спорта имаше доста 

мероприятия. Нека срокът да е до 2021 г. или до 2022 г. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Направете конкретно предложение. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Конкретното ми предложение след уточненията на г-н Балабанов, ако 

няма промяна до 2020 г. за спортни мероприятия до края на 2022 г. да бъдат 

покрити тези задължения. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само ще направя уточнението, че Вие ги виждате сумите на данък 

недвижими имоти и такса битови отпадъци, като тук трябва да имаме две 

неща предвид първо предложението на спортна зала таксата за битови 

отпадъци за 2019 г. не може да я разсрочим за текущата година и тя е в 

размер на 24 600 лв., а данъка ако комисията реши да е до края на 2022 г. По 

отношение на двете предложение Ви предлагам конкретните суми да ги 

уточним до края на деня с лихвите със справка от дирекция „Местни 

данъци“, като всеки ден те се изменят. Исканията са входирани вчера и най-

вероятно ще има малки изменения в сумите с оглед изтеклите няколко дни 

до сесията. 

 

 



24 
 

Марица ГЪРДЕВА 

Имайте предвид, че с възстановяването на събитията в спортна зала 

след преминаване на кризата целия този процес, който реализираха през 

последните години ще им трябва време, през което трябва да се 

стабилизират. Дайте да не подлагаме на изпитание нашето общинско 

дружество, на което сме принципал. Много внимателно, трябва да следим 

този процес, защото да не се наложи после отново да правим отсрочване, за 

да помагаме на собственото си дружество. Да те ще се възстановят, те 

тръгнаха в много добра посока през последната година, но имаха 

организирани мероприятия отвън и това е много сложен процес. За това 

трябва да бъдем много внимателни в това отношение.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Предлагам да гласуваме предложението на г-н Златев по отношение на 

„Двореца на културата и спорта“ АД отсрочването да бъде до 31.12.2022 г.  

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението не се приема. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

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

местната администрация, чл. 4, ал. 7 и чл. 9а, ал. 5 от ЗМДТ, във връзка с 

Решение  на Народното събрание за обявяване на извънредно положение 

от 13 март 2020 г., и по искане с рег. № ОС20000231ВН/10.04.2020 г. на 

Минко Христов – Изпълнителен Директор на „Двореца на културата и 

спорта“ ЕАД, с цел участие в процедура за изплащане на компенсации по 

ПМС № 55/30.03.2020г., Общински съвет – Варна отсрочва до 2024 г. 

задълженията на „Двореца на културата и спорта“ ЕАД, ЕИК 103156991, за 

периода до 31.12.2019 г. в размер общо на 630 021,96 лв., както следва:  

- По АУЗД № 339/16.12.2013 г. – главница в размер на 329 500,90 лв. 

и лихва в размер на 235 695,41 лв.  

- Задължения за периода 2015-2019 г. - ТБО за 2019 г. в размер на 

24 526,29 лв. и лихви за периода 2015-2019 г. в размер на 40 299,36 лв.  

  

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

        Резултати от гласуването: за – 14; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме Искане от Ивайло Чеварганов – 

изпълнителен директор на „Златни пясъци“ АД с рег. № 

РД20006979ВН/14.04.2020 г., относно отсрочване на задълженията за 

данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци 

   

Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем 

средното решение: 

 

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

местната администрация, чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ, във връзка с 

Решение  на Народното събрание за обявяване на извънредно положение 

от 13 март 2020 г., както и въведените в туризма ограничителни мерки със 

заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 год. на Министъра на туризма за 

преустановяване на организираните туристически пътувания и 

предлагането на свързаните с тях туристически услуги, по искане с рег. № 

РД20006979ВН/14.04.2020 г. от Ивайло Чеварганов – Изпълнителен 

Директор на „Златни пясъци“ АД, с цел участие в процедура за изплащане 

на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020г., Общински съвет – Варна 

отсрочва до 30.11.2020 год. задълженията на „Златни пясъци“ АД, ЕИК 

813095472, за периода 2017 г. – 2019 г. в размер   общо  на 332 267,23 лв., 

както следва:  

Данък върху недвижимите  имоти с главница  в размер на 84 502,81 

лв. и лихва ………………….. 

Такса за битови отпадъци с главница в размер на 247 764,41 лв. и 

лихва ………………….. 

  
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  

 

        Резултати от гласуването: за – 14; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 13:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_________________                                            _________________ 

 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


