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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 22.06.2020 г. от 15:30 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов 

  Красен Иванов 

  Людмила Колева - Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Мартин Златев 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов  

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

         Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Георги Георгиев – общински съветник,  Пейчо Пейчев – заместник 

кмет на Община Варна, Ани Николова – директор на дирекция „Европейски, 

национални оперативни програми“, Тихомир Тимов – началник отдел към 

дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Диана Казакова 

– директор на дирекция „Местни данъци“, Евгени Орманлиев – началник 

отдел към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“, Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД и адв. Деяна Стефанова – адвокат довереник на 

Общински съвет – Варна.  

 

Председателят 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. № 

РД20007786ВН/04.05.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 

изпълнението на проект „Създаване на морски образователен център, 

обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", гр. Варна", 

по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

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

РД20009461ВН/27.05.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 

изпълнение на проект „Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане 

и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и 

морското наследство“, по процедура МИРГ ВБА мярка 3.1.1. „Екологична и 

устойчива рибарска област“, по Програмата за морско дело и рибарство 

2014-2020 г. 

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

РД17002058ВН-301ВН/04.05.2020 г., относно даване на съгласие за 

осигуряване на допълнително финансиране като съфинансиране на 

дейностите по управлението на проект „Интегриран градски транспорт на 

Варна – втора фаза“.  

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

РД20007764ВН/04.05.2020 г. и писма от дирекция „Европейски и 

национални оперативни програми“ с рег. № РД20007764ВН-

001ВН/07.05.2020 г. и от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество с рег. № РД20007764ВН-002ВН/19.06.2020 г.,, относно 

даване на съгласие Община Варна да се включи като партньор в 

Предефиниран проект № 3 на Националният доверителен екофонд – 

„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата в общините в България" по Програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени", Резултат 4: „Повишаване 

възможностите за местните общини да намаляват емисиите и да се 

адаптират към климатичните промени", одобряване текст на Споразумение 

за партньорство и упълномощаване Кмета на Община Варна да го подпише.  

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

РД20000978ВН/16.01.2020 г., относно изменение и допълнение на 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Варна  

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

РД20007928ВН/05.05.2020 г. и от Председателя на Общински съвет – Варна 

с рег. № ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно изменение и допълнение на 
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Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна и приемане на приложение 2. 

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

РД19023012ВН-001ВН/10.04.2020 г., относно корекция на решение № 1705-

2-2(41)27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

8. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изпълнителен директор 

на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС20000351ВН/03.06.2020 

г., относно предложение за разпределение на неразпределената печалба на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

            9. Разглеждане на писмо от Венцислав Младенов – изпълнителен 

директор на стадион „Спартак“ ЕАД с рег. № ОС20000257ВН/22.04.2020 г., 

относно отпускане на финансови средства за нуждите на търговско 

дружество „Стадион Спартак „ЕАД. 

10. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на 

държавни вземания. 

11. Разни. 

 

        Постарах се в дневния ред на днешното заседание да включим най-

неотложните точки, касаещи запис на заповед и не търпят отлагане. Знаете, 

че има и други искания свързани с финансовото състояние и на търговските 

дружества, на граждани и на асоциации свързани с проблемите, които се 

създадоха на бизнеса, както и на гражданите на град Варна свързан с корона 

вируса. Всичките тези преписки, които касаят искане на финансови средства 

са изпратени за становище към дирекция „Финанси и бюджет“. Провел съм 

разговор с г-жа Господинова, относно финансовото състояние на общината 

и какви са възможностите да отговорим на многобройните искания за 

отпускане на финансови помощи или респективно опрощаване на 

определени задължения от наем или от друго естество. Отговорът, който 

получих е че в момента общината прави всичко възможно да повиши 

събираемостта на приходите, които община Варна събира в този период на 

годината, за да може да видим какво е реалното състояние на общината към 

този момент. Ще изчакаме 30 юни, когато приключват сроковете за 

заплащане на данък сгради и всички останали данъци, които трябва да бъдат 

събрани и се плащат със съответната отстъпка от община Варна. След това 

дирекцията ще изготви финансов анализ за състоянието на бюджета на 

Община Варна и ще разберем какво е финансовото състояние на общината.   

По отношение на дневния ред оттеглям т. 3 предложение от Кмета на 

община Варна, относно даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране като съфинансиране на дейностите по управлението на проект 

„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, тъй като имах 

уверението, че ще получа обосновка за исканите средства в предложението. 

За съжаление до момента не съм получил исканата информация. В т. 3 
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предлагам да включим в дневния ред предложение от Кмета на община 

Варна, относно заплащане на местни такси за ползване на детски ясли и 

детски градини за срока на въведената извънредна епидемична обстановка, 

обявена с решение на Министерски съвет по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона 

за здравето. Става въпрос за освобождаване от така наречената такса за 

запазване на място и мисля, че бихме взели решение, ако Вие приемете 

включването на тази точка в дневния ред.  

Има ли други предложение по дневния ред?  

 

Цончо ГАНЕВ 

Г-н Балачев, предложението ми е, това което сме входирали от групата 

на „Възраждане“ към Вас и до Кмета на Община Варна още на 03.06.2020 

г., мисля че беше нормално да го включите в дневния ред. Тъй като не е 

включено в дневния ред аз ще го прочета: „относно изменение на т. 6 от част 

II – Дирекция „Местни данъци“ на чл. 67 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна. Съгласно горецитираната точка за издаване на 

удостоверение за наличие и липса на задължения по Закона за местните 

данъци и такси, се заплаща такса в размер на 3.00 лв. при срок на издаване 

3 дни и такса в размер на 10.00 лв. при срок на издаване 1 ден. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Аз имам отговор на Вашето искане.    

 

Цончо ГАНЕВ 

След като Националната агенция по приходите не събира въпросните 

такси, мисля че е съвсем нормално Община Варна да не събира въпросните 

такси, тъй като става дума за справка в архивите на общината. Затова 

решението, което предлагаме: „на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Варна 

изменя т. 6, част II на чл. 67 от Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, без 

такса за издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по 

Закона за местните данъци и такси“. Държа да бъде подложено на гласуване 

за включване в дневния ред. Благодаря.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Ще бъде подложено на гласуване разбира се. Запознат съм с Вашето 

предложение, Вие искате промяна на нормативен акт. Аз съм го дал за 

становище към съответния отдел, за да стане ясно доколко това 

предложение е удачно в съответствие със съответните правила и може да 
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послужи, като основа за промяна на подзаконов нормативен акт. Все още 

нямам отговор, затова не е включено в дневния ред.   

 

Цончо ГАНЕВ 

До кога ще чакаме становище? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Предполагам, че до следващата комисия ще имаме такова. Има ли 

други предложения? 

 

Станислав ИВАНОВ 

Искам да допълня предложа на колегата, като сте пуснали за 

становище, все пак администрацията да каже какви ще бъдат „бъдещите 

загуби“, с колко лева ще бъде ощетен бюджета, ако тази такса бъде 

премахната.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това ще го допълня в искането за становище. Ако имате конкретни 

предложения по дневния ред, заповядайте. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Искаме да предложим точка в дневния ред, ние сме входирали 

предложението си на 18.06.2020 г. от Демократична България, зачитам го 

накратко „във връзка с извънредното положение и последиците върху 

икономиката на Варна много малки и средни фирми изпитват затруднение 

поради преустановена дейност или трайно намалени обороти. Общинския 

съвет разполага с инструментите да подпомогне малкия бизнес и в тази 

връзка нашето предложение е:  

1. За юридически лица, които са засегнати от извънредното положение 

в страната въведено на 13.03.2020 г. – хотели и ресторанти да бъдат 

освободени от такса „битови отпадъци“ за 2020 г.;  

2. Да бъдат освободени от дневни вноски на такси за тротоарно право 

за 2020 г. ресторантите и техните заведения, временно поставяеми 

съоръжения; 

3. Да бъдат освободени от туристически данък лицата по реда на чл. 

56, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Варна. 

 

 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
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В началото на заседанието, че всички тези предложения са дадени за 

съгласуване, защото освобождаването от такси, има поне чест асоциации, 

които искат нещо подобно. Всичко това изисква финансова, икономическа 

и юридическа обосновка, дали е допустимо и възможно. Въпреки това ще 

подложа Вашето предложение на гласуване за включване в дневния ред. 

Има ли други предложения по дневния ред?  

 

Цончо ГАНЕВ 

Искам да помоля да поканите г-н Пейчев на следващото заседание, за 

да го изслушаме по отношение на одита, който беше в дирекция „Местни 

данъци“ в края на миналата и началото на тази година, ако не може сега да 

отговори на следващото заседание да представи  вътрешния одит в дирекция 

„Местни данъци“ предварително, за да се запознаем с него и да си зададем 

въпросите. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това какво общо има с дневния ред? Да поканим следващия път г-н 

Пейчев? За следващото заседание ще поканя всички, които могат да дадат 

становище на съответните предложения.  

Цончо ГАНЕВ 

Аз искам да наблегна на това, за което искам информация.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това можеше да го направите в писмен вид до мен или да го 

отправите, като питане в Пленарна зала.  

 

Цончо ГАНЕВ 

Това питане беше отправено на сесия на Общински съвет към г-н 

Портних, половин година по-късно този одит не се дава.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Колеги, предлагам да прекратим дебатите и да се съсредоточим върху 

дневния ред, за да го гласуваме. 

 

Димчо ИВАНОВ 

Аз съм председател на синдиката „Авто 94“, входирах искане, Вие 

казахте, че ще правите финансови консултации, но няма никакво решение, 

а в края на месец юни изтичат разрешителните на страшно много 

таксиметрови шофьори, които остават без хляб, защото нямаме пари, за да 

си платим разрешителните за следващите шест месеца.  

  

Бранимир БАЛАЧЕВ 
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Запознат съм с Вашето предложение, направил съм проучване, зная че 

лицензите изтичат месец ноември.   

 

Димчо ИВАНОВ 

Нека да влезе в дневния ред и да се гласува. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Не може да влезе в дневния ред, защото нямам финансови параметри 

 

Димчо ИВАНОВ 

Тези, на които им изтичат разрешителните през месец юни остават 

нелегални, какво правим след като глобата е 3 000 лева и шест месеца колата 

на паркинг? Всеки ден хората протестират, готови са да си запалят колите 

пред общината. 

        

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, искам да взема отношение по последното предложение, което 

г-н Иванов направи за включване в дневния ред. Аз Ви предлагам да го 

разгледате, има какво да Ви кажа по темата. Абсолютно съм съгласен, че 

тази комисия няма какво да разгледа в момента, все пак за успокоение на 

представителите на бранша, които са тук, аз Ви предлагам да го разгледаме, 

да го обсъдим, ако смятате, че има какво да предприемем като действия. Аз 

лично ще си кажа мотивите, защо няма какво да предприемем по темата, 

предлагам да го включите в дневния ред за обсъждане.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

В т. Разни ще изслушаме становище на Председателя по повод искане 

на таксиметровите превозвачи и какви са възможностите за вземане на 

решение и какво можем ние да направим.  

 

Подлагам на гласуване предложението на Цончо Ганев от групата на 

ПП „Възраждане“ при Общински съвет – Варна с рег. № 

РД20010055ВН/03.06.2020 г., относно изменение на т. 6 от част II – 

дирекция „Местни данъци“ на чл. 67 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните цени и такси на услуги на територията на 

Община Варна.    

 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 3 против - 5; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, това Ваше предложение касае промяна на наредба. По-добре е 

да входирате предложение, което да отговаря на изискванията на 

правилника, за да го качим на сайта, за да има възможност  за обществено 

обсъждане, както повелява чл. 26 от Закона за нормативните актове, след 

което да го внесем за разглеждане на комисията. Това, което беше внесено 

от Вас не отговаря на изискванията на закона и трябва да Ви е върнато писмо 

в този ред на мисли. 

 

 Подлагам на гласуване предложението на Мария Ангелова от групата 

на „Демократична България“. 

        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 3 против - 3; въздържали се - 12, 

предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на Тодор Балабанов да 

разгледаме искане от Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО 94“ с рег. № ОС20000227ВН/09.04.2020 г. за подновяване 

на лицензите. 

 

        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 13 против - 2; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Предлагам да гласуваме дневния ред с така направените изменения и 

допълнения, а именно: 

 

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

РД20007786ВН/04.05.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 

изпълнението на проект „Създаване на морски образователен център, 

обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", гр. Варна", 

по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

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

РД20009461ВН/27.05.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 

изпълнение на проект „Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане 

и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и 

морското наследство“, по процедура МИРГ ВБА мярка 3.1.1. „Екологична и 
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устойчива рибарска област“, по Програмата за морско дело и рибарство 

2014-2020 г. 

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

РД20010579ВН/11.06.2020 г., относно заплащане на местни такси за 

ползване на детски ясли и детски градини за срока на въведената извънредна 

епидемична обстановка, обявена с решение на Министерски съвет по реда 

на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето. 

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

РД20007764ВН/04.05.2020 г., писма от дирекция „Европейски и национални 

оперативни програми“ с рег. № РД20007764ВН-001ВН/07.05.2020 г. и от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество с рег. № 

РД20007764ВН-002ВН/19.06.2020 г., относно даване на съгласие Община 

Варна да се включи като партньор в Предефиниран проект № 3 на 

Националният доверителен екофонд – „Прилагане на иновативни мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в 

България" по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени", Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да 

намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени", 

одобряване текст на Споразумение за партньорство и упълномощаване 

Кмета на Община Варна да го подпише.  

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

РД20000978ВН/16.01.2020 г., относно изменение и допълнение на 

Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Варна  

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

РД20007928ВН/05.05.2020 г. и от Председателя на Общински съвет – Варна 

с рег. № ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна и приемане на приложение 2. 

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

РД19023012ВН-001ВН/10.04.2020 г., относно корекция на решение № 1705-

2-2(41)27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

8. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изпълнителен директор 

на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС20000351ВН/03.06.2020 

г., относно предложение за разпределение на неразпределената печалба на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

            9. Разглеждане на писмо от Венцислав Младенов – изпълнителен 

директор на стадион „Спартак“ ЕАД с рег. № ОС20000257ВН/22.04.2020 г., 

относно отпускане на финансови средства за нуждите на търговско 

дружество „Стадион Спартак „ЕАД. 

10. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на 

държавни вземания. 
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11. Разни. 

           - Искане от Димчо Иванов – председател на независим транспортен 

синдикат „АВТО 94“ с рег. № ОС20000227ВН/09.04.2020 г.  

 

        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20007786ВН/04.05.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 

изпълнението на проект „Създаване на морски образователен център, 

обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", гр. Варна", 

по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

 Моля за Вашите мнения и становища 

 

Христо АТАНАСОВ 

Ще помоля администрацията административен договор, който е от 6 

април да бъде приложен към материалите, които се пускат до общинските 

съветници. Основанието е от това въпреки, че предложението е за запис на 

заповед. 

  

 Цончо ГАНЕВ 

 От групата на „Възраждане“ ние принципно сме „за“, но ще гласуваме 

против. В кв. Аспарухово преди няколко години беше направен ремонт на едно 

училище с трагични последствия и състояния в резултат на целия този проект. 

Ако чакаме и знаем какво ще последва, но резултата няма да е задоволителен. 

Съжалявам, че почва ремонт на ремонтите. 

 

Стоян ПОПОВ 

На последната сесия имаше едно изказване на Вашия председател, на 

което той апелира много красиво и точно как да се държим. Молбата ми е 

записа да Ви бъде предоставен на Вас, за да си го изгледате преди всяка 

комисия. Вие имате сериозен проблем с поведението, но ние няма нужда да си 

го гледаме. 
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Мартин ЗЛАТЕВ 

Доколкото знам това е продължение на наше решение за Аспарухово, 

относно читалището, което направихме. Ще гласувам „за“, защото това е нещо 

хубаво за развитието на район Аспарухово. Молбата ми е да спрем с тези 

приказки, защото това са средства по европейски проект, за да може да развием 

това читалище. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  И ще се превърне в един модерен център. 

 

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация  и по предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД20007786ВН/04.05.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

и упълномощава Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед по 

образец, в полза на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция 

на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., за сума в размер на 

168 377,69 лв. (сто шестдесет и осем хиляди, триста седемдесет и седем лева 

и шестдесет и девет стотинки), платим на предявяване в срок до 6 (шест) 

месеца след изтичане срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, за 

обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № МДР-ИП-01-10/06.04.2020 г., по процедура BG14MFOP001-4.006 

МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска 

инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, по Програмата за 

морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение към 

настоящото решение. 

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

Общински съвет – Варна, допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за стартиране на 

дейностите и усвояване на средствата по проекта. 

 

  Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

 

 



12 
 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

           Колеги, предлагам да  предложение от Кмета на община Варна с рег. 

№ РД20009461ВН/27.05.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед за 

изпълнение на проект „Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане 

и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и 

морското наследство“, по процедура МИРГ ВБА мярка 3.1.1. „Екологична и 

устойчива рибарска област“, по Програмата за морско дело и рибарство 

2014-2020 г. 

    Средствата по тази запис на заповед са в размер на 27 993.10 лв. 

 

   Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация и по предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № РД20009461ВН/27.05.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

и упълномощава Кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед по 

образец, в полза на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция 

на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., за сума в размер на 

27 993,10 лв. (двадесет и седем хиляди, деветстотин деветдесет и три лева и 

десет стотинки), платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след 

изтичане срока за изпълнение на инвестицията/дейностите, за обезпечаване 

на 110% от заявения размер на авансово плащане за проект № 

BG14MFOP001-4.007-0008 „Нашето гостоприемно море - запазване, 

поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, 

природното и морското наследство“, по процедура BG14MFOP001-4.007 

МИРГ ВБА, мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“, по 

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение 

към настоящото решение. 

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

Общински съвет – Варна, допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за стартиране на 

дейностите и усвояване на средствата по проекта. 

 

  Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

           Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. №  РД20010579ВН/11.06.2020 г., относно заплащане на местни 

такси за ползване на детски ясли и детски градини за срока на въведената 

извънредна епидемична обстановка, обявена с решение на Министерски 

съвет по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето. 

Става въпрос за средства в размер на 100 лв., които да бъдат платени. 

 С цел финансово да бъдат облекчени родителите, които ще задържат 

децата си в къщи в периода на извънредна епидемична обстановка  и 

родителите на децата от подготвителна група, които ще посещават детска 

градина, като продължение на приетите мерки  по време на въведеното 

извънредно положение за освобождаване на задължените лица от заплащане 

на  такси за ползване на детски ясли и детски градини. 

 

 Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна 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. 63, ал. 2 от 

Закона за здравето, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 

34, ал. 1, и ал. 2 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. № , 

Общински съвет – Варна реши: 

        За срока на въведената с решение на Министерски съвет епидемична 

обстановка задължените лица по чл. 34 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, чиито деца не посещават детски ясли и детски градини, 

включително и децата, придобили удостоверение за завършена 

подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас, се освобождават 

от заплащане на пълния размер на таксата по чл. 34, ал. 1 от Приложение 1 

към Наредбата. 

        За срока на въведената с решение на Министерски съвет епидемична 

обстановка задължените лица по чл. 34 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, чиито деца, посещават детски ясли и детски градини, 

включително и децата, придобили удостоверение за завършена 

подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас заплащат такса за 

ползване на целодневни детски ясли и детски градини, съобразно 

посещаемостта, определена на база пълния размер на таксата от 48 лв.    
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             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 – 18; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20007764ВН/04.05.2020 г. и писмо от дирекция 

„Европейски и национални оперативни програми“ с рег. № РД20007764ВН-

001ВН/07.05.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да се 

включи като партньор в Предефиниран проект № 3 на Националният 

доверителен екофонд – „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата в общините в България" по 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени", Резултат 4: 

„Повишаване възможностите за местните общини да намаляват емисиите и 

да се адаптират към климатичните промени", одобряване текст на 

Споразумение за партньорство и упълномощаване Кмета на Община Варна 

да го подпише.  

 Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“. 

Проектът ще подкрепи общинските органи в 8 общини за оценка на 

техните стратегически планове и програми и приложените досега мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата, като същевременно се 

идентифицират пропуските и потенциалните рискове. Това са общините, 

които са идентифицирани като места с ефект на топлинния остров, с най-

висок риск от природни бедствия (наводнения, свлачища, пожари) и/или 

високи температури, комбинирани със засушаване, причиняващи воден 

стрес. Това са 8 общини - София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, 

Стара Загора, Сливен, като нашата община ще получи средства в размер на 

278 000 евро. 

Имаме писмо от дирекция „Европейски и национални оперативни 

програми“ допълнително преработен от Националният доверителен 

екофонд текст на партньорското споразумение. 
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Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

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

самоуправление и местна администрация, и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20007764ВН/04.05.2020 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да се включи като партньор в 

Предефиниран проект №3 на Националният доверителен екофонд - 

„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата в общините в България" по Програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени", Резултат 4: „Повишаване 

възможностите за местните общини да намаляват емисиите и да се 

адаптират към климатичните промени".  

2. Одобрява текста на проект на Споразумение за партньорство във 

връзка с подготовката и изпълнението на Проект „Прилагане на иновативни 

мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в 

България" по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени", Резултат 4: „Повишаване възможностите за местните общини да 

намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени", 

съгласно приложение към настоящото решение и упълномощава Кмета на 

Община Варна да го подпише.  

3. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение 

„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата в общините в България" и подписване на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства от 

бюджета на Община Варна за мостово финансиране преди възстановяване 

на средствата по Програмата.  

4. 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.   

 Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20000978ВН/16.01.2020 г., относно изменение и 
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допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Варна. 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Христо АТАНАСОВ 

В чл. 6 , ал. 1 какво е изменението в промяната на словореда ли? 

 

Дияна КАЗАКОВА 

Това е изменението в закона. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Запознат съм от какво е продиктувано т.е завъртяни са две думи. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Г-жа Казакова става въпрос за граматическа поправка в закона така ли? 

 

Христо АТАНАСОВ 

В чл. 11а, ал. 4 това е чисто техническа грешка, след като приемаме 

промяна в закона. 

 

Дияна КАЗАКОВА 

Това е техническа грешка, тъй като е останало от предишна промяна. 

 

Христо АТАНАСОВ 

В чл. 16, ал. 4 изменението е: 

„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 

служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 

лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската 

администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в 

нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 

данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.“. 

Как се установява това нещо според Вас. 

Дияна КАЗАКОВА 

Промените в наредбата са съобразени в закона. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Промените в Закона за местните данъци и такси са приети, обнародвани 

и влизат в сила от 1 януари. За съжаление това предложение е качено на 

сайта на Общински съвет на 16 януари и това по процедура да се спази. 

Имаше питане от групата на „Възраждане“ точно по тези промени, които 
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трябваше да бъдат гласувани от Общинския съвет и не се приеха. Защо тези 

промени не са били входирани в удобен момент за приемане, за да влязат в 

сила от 1 януари. Община Варна, дирекция „Местни данъци“ как работи с 

противоречие със закона. На финансова комисия, на сесия и срокове на 

обжалване отиде повече от половин година. Кое е причината това нещо да 

се случи? Кой носи отговорност за този акт? Ние работим с противоречие 

със закона. Служителите в дирекция „Местни данъци“ получиха отлични 

оценки и бонуси в края на годината. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Измененията съобразно закона е записано, че влизат в сила от 

01.01.2020 г. В Общински съвет това предложение за изменение на 

наредбата пристига на 17.01.2020 г. Има срок за обнародване, тъй като е 

нормативен акт и после бяхме в пандемия на корона вирус и за това се бави 

работата на целия Общински съвет. Приемам Вашите предишни забележки. 

До 13 май нямахме възможност да работим. Повечето промени са 

граматични. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Не са граматични. Имало е откриване на служебни партиди, което е 

огромна предпоставка за неплащане на данъци. На какъв етап е 

изпълняването на тези графици? В края на годината служителите отново ще 

си получат бонусите. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Не съм човека, който раздава бонусите. Вие ще получите отговор, но за 

в момента коментарите са излишни. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Приветствам, че ние ще приемем промените в наредбата и са спазени 

сроковете според форсмажорните обстоятелства. Няма да приема 

политически внушения, че община Варна и финансовата комисия е една от 

най-важните комисии в Общинския съвет да се превръща в демонстрация на 

лошо възпитание и в демонстрация на партийни виждания. Ще помоля 

колегите да бъдем така добри да спазваме добрия тон, за да се съсредоточим 

върху точките, които ще бъдат разгледани. Изказвания и внушения, които 

правим за партийни решения, но въпреки всичко аз се опитвам да спазя 

добрия тон. Предлагам по същество да гласуваме точката. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това са чисто законови изменения. 
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Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

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

самоуправление и местна администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 

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

РД20000978ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема изменения и 

допълнения в Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Варна, както следва:  

В чл. 5а, т. 6 се отменя. 

 

чл. 6, ал. 1 се изменя както следва: 

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 

поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените 

места и селищните образования, и поземлените имоти извън тях, които 

според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от 

Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението 

на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“. 

 

чл. 9,  ал. 2 се изменя, като: 

След думите „ограниченото вещно право“ се добавя „на ползване“. 

 

чл. 11,  ал. 7 се изменя, като се добавя изречение второ със следния 

текст: 

„Подадените данни по ал. 9 от един възложител ползват останалите 

възложители.“ 

 

Към чл. 11 се създава нова ал. 9, както следва: 

„Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда 

на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне 

на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях 

се предоставят на служителите по чл. 41, ал. 1 от Закона за местните данъци 

и такси от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на 

сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.“ 

 

В чл. 11 а, ал. 4 думите „тяхна“ да се чете „тях на“. 

 

Чл. 16, ал. 4 се изменя, както следва: 

„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 

служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 
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лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската 

администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в 

нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 

данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.“ 

 

В чл. 20, ал. 2: 

След думите „в двумесечен срок от настъпване на съответното 

обстоятелство“ се добавя „чрез подаване на данъчна декларация за облагане 

с годишен данък върху недвижимите имоти“. 

 

В чл. 29, ал.2  се отменя. 

 

Чл. 31, ал. 3 се изменя както следва: 

„Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити 

преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“ 

 

В чл. 36 се създава нова ал. 3 и ал. 3а със следния текст: 

 ал. 3 „При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на 

случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за 

облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването 

му.“; 

ал. 3а „Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 

ал. 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за местните данъци и такси, 

както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност“; 

 

Изменя се ал. 4, т. 1, като след думите „в изпълнение на чл. 5а“ се 

добавя „от Закона за местните данъци и такси“; 

 

Изменя се ал. 6, като след думите „заплатения данък по чл. 49, ал. 2“ 

се добавя „ от Закона за местните данъци и такси“. 

 

В чл. 39: 

а)  В ал. 3 се добавя нова т. 5: 

„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, 

ал. 4 от Закона за местните данъци и такси“ 

 

б) ал. 4 се изменя както следва: 

„Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по 

ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно 

седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от 
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придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за 

движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 

регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните 

данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, 

служител на общинската администрация образува служебно партида за 

превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в 

регистъра на населението.“; 

 

в) ал. 7 се изменя и същата придобива следния вид: 

„Служителят на общинската администрация може да изисква 

документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за 

данъчното облагане.“ 

 

Чл. 47, ал. 1, т. 2 се изменя, както следва: 

„лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената 

стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и 

за вътре общностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.“ 

 

В чл. 56: 

а) ал. 7 се изменя както следва: 

 “Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от 

служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 

система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 

туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по 

размера на данъка по чл. 56, ал. 6.” 

 

б) създава се нова ал. 8: 

„Министерството на туризма непосредствено след изтичане на 

календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя 

автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез 

системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от 

Закона за местни данъци и такси.“ 

 

В) създава се нова ал. 9: 

„Данните по ал. 8 се предоставят от Министерството на финансите на 

общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на 

туризма: 

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 
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финансите в изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за администриране 

на местните данъци и такси на съответната община, или 

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до 

получената информация от Единната система за туристическа 

информация.“ 

 

Чл. 57 се отменя 

 

В чл. 64: 

а) В ал. 6, т. 1: 

След думите „ГДТПП е размерът на годишния данък върху 

таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф“ се добавя „от Закона за местните 

данъци и такси.“ 

 

б) В ал. 7 думите „Данъкът по ал. 5“ се заменят с „Данъкът по чл. 63“ 

 

в) В ал. 8 думите “данък по чл. 64, ал. 6, буква „б““ се заменят с „данък 

по чл. 64, ал. 6, т. 2“ 

 

В Приложение № 2 към чл. 55 - Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка 

Т. 1 се изменя като следва: 

„1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една 

или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя 

за стая според местонахождението на обекта:“ 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме  предложения от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20007928ВН/05.05.2020 г. и от Председателя на Общински 

съвет – Варна с рег. № ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна и приемане на 

приложение 2. 

В едното предложение става въпрос за промени на цени на услуги в 

ОП „Управление на проекти и озеленяване“, както следва: 
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- изменя и допълва чл. 83, ал. 1, т. 13 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, като се добавя следния текст: 

„ – цени на услуги в ОП „Управление на проекти и озеленяване“.“ 

-   създава нова точка 13.22 в Раздел XIII „Други услуги невключени в 

раздел I-XII“ от Приложение 2 към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, както следва: 

„13.22. Цени на услуги в ОП „Управление на проекти и озеленяване“ 

- Цена за еднократно ползване на автоматични самопочистващи се 

тоалетни, разположени в Морска градина – Варна – 0.50 лв.“ 

Тези промени следва да бъдат включени към приложение 2 от 

наредбата, което ще приемем. 

С оглед на решение на Върховния административен съд, с което е 

отменено предишно решение на Общинския съвет, касаещо приложение 2  

към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна. В тази връзка е предложението 

от Председателя на Общинския съвет за приемане на приложение 2 към 

наредбата. По отношение на предложението на кмета на Община Варна да 

приемем решението за допълване на текста на чл. 2 от Правилника за 

дейността на ОП „Управление на проекти и озеленяване“, който придобива 

следния вид: 

„Чл. 2 Предметът на дейност на Общинско предприятие „Управление 

на проекти и озеленяване“ обхваща: изготвяне на документация по 

уреждане на трудовите правоотношения с наетите лица; отчитане на 

извършената работа по дейности; текущ контрол върху организацията на 

работа, изпълнението и управлението на дейностите, включени в програми 

и проекти; текущ контрол върху разходването на средствата, осигурени от 

външно финансиране и от бюджета на Община Варна; подсигуряване на 

необходимото работно облекло, лични предпазни средства, техника и 

инструментариум, други дейности възложени със заповед на Кмета на 

Община Варна; управлението на дейност по поддържането и изграждането 

на паркове и зелени площи на територията на Община Варна; текущ контрол 

върху организацията на работа, изпълнението и управлението на дейностите 

свързани с управление и стопанисване на автоматични самопочистващи се 

тоалетни, разположени в Морска градина – гр. Варна.“ 

 

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Доста неща посочихте и това което предлагате включва ли определяне 

на такса от 0,50 лв. за ползване на тоалетна в Морската градина. 
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  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това е таксата, която е определена за тоалетните в морската градина. 

 

Цончо ГАНЕВ 

  Изразявам моето отрицание, тъй като да се събират по 0,50 ст. за град 

като Варна не подхожда в Морската градина има хора, които ходят да 

спортуват и нямат пари при себе си и ако се наложи използването на 

съответното съоръжение. Предлагам таксата за тези тоалетни да отпадне и 

тоалетните в Морската градина да са безплатни. Мисля, че Община Варна 

може да си позволи поддръжката на тоалетни в знаково място като Морската 

градина. 

 

  Красимир ИВАНОВ 

  Имам претенции, че съм обиколил 90% от страните в Европа и до сега 

в безплатна обществена тоалетна не съм бил. Има много платени тоалетни и 

то не само на обществени места. По-добре е да имаме претенции към 

поддръжката и хигиената на тоалетните. 

 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Искате ли да чуете представител от администрацията, защо е 

предложена тази минимална стойност? 

 

Тихомир ТИМОВ 

По проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна” 

бяха монтирани два броя автоматични самопочистващи се тоалетни за 

обществено ползване, като трябваше да вземем решение дали да са платени 

или безплатни. Решихме таксата да бъде минимална за подпомагане на 

гражданите, за да може всеки, който влезе в тази тоалетна да има чувството, 

че той е влязъл вътре, за да я пази, а не е влязъл вътре, за да цапа и чупи. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Дисциплиниращ ефект търсите. 

 

Тихомир ТИМОВ 

        Средствата ще отидат за поддръжка и нямаме за цел да имаме печалба 

от тоалетните. 

 

Нора МОМЧЕВА 

Във връзка с направеното предложение от г-н Балабанов предлагам 4 

от услугите да отпаднат, а именно: 
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т. 3.2. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните 

от тях нощувки (заплаща се при първоначална заверка, в рамките на 

годината), която не се изпълнява по силата на закона; 

т. 5.13. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот 

за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната 

инфраструктура, които се извършват по друг ред утвърден със заповед на 

Кмета на Община Варна и цените, които  са посочени вече не се събират. 

т. 5.31. Заверка на регистри за покупка  и продажба на отпадъци на 

черни и светли метали и тази услуга отдавна е отпаднала; 

т. 13.7. Услуги извършвани от ОП „Инвестиционна политика“ отпадат 

3 услуги: 

- Издаване на удостоверение за грешка в договор за собственост и 

нотар. Акт 

- Издаване на препис от договор за собственост, заповеди по чл.98 и 

чл.100 от ЗТСУ 

- Вдигане на ипотека. 

Тези промени ги предлагаме сега, защото те не се извършват. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Една част от тези услуги се извършват по други наредби. Тези 

промени можехте да ги направите в едно кратко становище. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Няма пречка това да се направи по  време на заседание на комисията, 

тъй като тези промени по силата на закона са отпаднали. 
 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Ще гласуваме приложение 2 от наредбата с поправката, като отпаднат 

т. 3.2., т. 5.13, т. 5.31 и три услуги от т. 13.7 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и предложението на Председателя на Общинския съвет, с така 

направените изменения и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

допълва текста на чл. 2 от Правилника за дейността на ОП „Управление на 

проекти и озеленяване“, който придобива следния вид: 

„Чл. 2 Предметът на дейност на Общинско предприятие „Управление 

на проекти и озеленяване“ обхваща: изготвяне на документация по 

уреждане на трудовите правоотношения с наетите лица; отчитане на 
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извършената работа по дейности; текущ контрол върху организацията на 

работа, изпълнението и управлението на дейностите, включени в програми 

и проекти; текущ контрол върху разходването на средствата, осигурени от 

външно финансиране и от бюджета на Община Варна; подсигуряване на 

необходимото работно облекло, лични предпазни средства, техника и 

инструментариум, други дейности възложени със заповед на Кмета на 

Община Варна; управлението на дейност по поддържането и изграждането 

на паркове и зелени площи на територията на Община Варна; текущ контрол 

върху организацията на работа, изпълнението и управлението на дейностите 

свързани с управление и стопанисване на автоматични самопочистващи се 

тоалетни, разположени в Морска градина – гр. Варна.“ 

  

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 6, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за местните данъци и такси и по предложение от Тодор Балабанов 

- Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000284ВН/04.05.2020 г., Общински съвет – Варна приема Приложение 

2 към Наредбата  за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД19023012ВН-001ВН/10.04.2020 г., относно корекция на 

решение № 1705-2-2(41)27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

Става въпрос за отмяна на начислените режийни разноски на 

„Дружество на хора с увреждания „Бриз – 2014““ от заплащане на режийни 

разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в размер 

на ?% и следва да се опростят задължения за несъбиране на разноски в размер 

на  1 243,78 лв. Към приложенията има решение на Върховния 

административен съд, който казва че тези режийни разноски по отношение 

на отдаване под наем на общински имоти,  не трябва да се събират и в тази 
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връзка кмета прави предложение, което да гласуваме за опрощаване на тези 

режийни разноски.  

 

Деяна СТЕФАНОВА 

Отменения текст на разпоредбата на чл. 79 касае сделки при 

разпореждане на имоти с общинска собственост. Режийни разноски се 

начисляват от дирекция „Общински собственост, икономика и стопански 

дейности“ при разпоредителни сделки. Режийни разноски по смисъла на това 

решение в случая са ток, вода, парно и други, които не са отменени. 

Дружеството с решение на Общинския съвет е настанено безвъзмездно да 

ползва имот общинска собственост и се касае за съвсем различни неща. 

 

Евгени ОРМАНЛИЕВ 

Ако става въпрос за чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество касае разпоредителни 

сделки. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Има неясноти в това предложение. Дали става въпрос за режийни 

разноски като ток, вода или други консумативи или става въпрос за 

начислени през 2019 г. на 2% върху данъчната оценка, съгласно чл. 79, ал. 1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. Оттеглям това предложение, тъй като има неяснота. Предлагам 

да върнем на дирекция „Общински собственост, икономика и стопански 

дейности“ за уточнение. 

 

След проведени дебати комисията взе решение да бъде изпратено 

писмо до дирекция „Общински собственост, икономика и стопански 

дейности“, за уточнение.   

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Минко Христов – 

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

ОС20000351ВН/03.06.2020 г., относно предложение за разпределение на 

неразпределената печалба на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 
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 Има непокрита загуба в размер на 2 523 034,94 лв. и има неразпределена 

печалба в размер на 131 006,71 лв.  

Моля за Вашите мнения и становища. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Търговския закон и Закона за счетоводството ясно и точно казват, че 

непокрита загуба се покрива от печалбата на дружеството. Това ни е 

задължение по силата на закона. В предходния мандат имахме същата 

история, където взехме като решение да разпределим като дивидент 

неразпределената печалба. В последствие дойдоха становища от одитори, от 

правни отдели, че нямаме такова право. Оказа се, че сме взели 

незаконосъобразно решение, което трябваше да го отменим. Нека да внесем 

печалбата за покриване на непокритата загуба. Това ни е задължението, като 

едноличен собственик на капитала без значение дали сме община или 

собственик, който и да е няма значение. 

    

   Бранимир БАЛАЧЕВ 

    Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 от Търговския закон 

и чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 

върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и по 

предложение на Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС20000351ВН/03.06.2020 г., Общински 

съвет – Варна взема решение неразпределената печалба на дружеството в 

размер на 131 006,71 лв. /сто тридесет и един хиляди и шест лева и 

седемдесет и една стотинка/ да бъде разпределена за покриване на 

непокритите загуби от минали години, съгласно счетоводна справка по 

години, представена от изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от Венцислав Младенов – 

изпълнителен директор на стадион „Спартак“ ЕАД с рег. № 
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ОС20000257ВН/22.04.2020 г., относно отпускане на финансови средства за 

нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак „ЕАД. 

 Искат да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на 

търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД за хонорар за избран и 

утвърден от Общински съвет – Варна независим одитор за заверка на 

Годишен финансов отчет за 2019 г. и за текущи разходи и държавни такси. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е едно търговски дружество, което в исторически план отделихме 

от „Спортен комплекс Спартак“, за да може община Варна да си върне 

активите обратно във владение стадиона, залите, игрищата и т.н. 

Дружеството не осъществява търговска дейност, което от своя страна дава 

безвъзмездно да се ползват тези активи на футболния клуб. Необходими са 

средства за този вид издръжка и членовете на Съвета на директорите не 

получават възнаграждение. Единствено са длъжни да платят на одитора всяка 

година, което са длъжни да изпълнят по закон и да публикуват годишния 

финансови отчет в търговския регистър. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

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

и местната администрация, във връзка с писмо от Венцислав Младенов – 

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

ОС20000257ВН/22.04.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 

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

дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за хонорар за избран 

и утвърден от Общински съвет – Варна независим одитор за заверка на 

Годишен финансов отчет за 2019 г. и за текущи разходи и държавни такси.  

       Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

       Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 

„Стадион Спартак“ ЕАД да представи отчет за разходването на отпуснатите 

средства. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
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  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме молби от граждани, относно 

опрощаване на държавни вземания. 

Решението ни е да не се опрости задължението. 

Преписката по молба на Иван Митев изпратена до Президента на 

Република България, относно опрощаване на дълг  за недобросъвестно 

получени суми за пенсия за инвалидност за общо заболяване. През 2000 г. 

лицето е подало заявление, с което е поискал да му бъде зачетен 

допълнително положен осигурителен стаж след пенсионирането. 

Становището на ТД на НОИ Варна искането за опрощаване е 

неоснователно.   

 

 Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем 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. № 

ОС19000622ВН/08.10.2019 г. от Администрацията на Президента на 

Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 

Република България да  не се опрости задължението на Иван Митев от гр. 

Варна.   

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам в точка разни разгледаме по предложение на г-н 

Балабанова искане от Димчо Иванов – председател на независим 

транспортен синдикат „АВТО 94“ с рег. № ОС20000227ВН/09.04.2020 г. 

Ние днес можем да разгледаме Вашето искане, да чуем Вашите 

аргументи. Най-вероятно ще получите отговор и от мен, и от г-н Балабанов, 

но проект за решение в тази точка не можем да вземем.   

 

Димчо ИВАНОВ 

От април месец съм входирал искане чрез г-н Балабанов, до 

Венцислав Сивов – председател на комисията по „Транспорт“ и до 

Бранимир Балачев – председател на „Финанси и бюджет“. Искане от 
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таксиметровите шофьори на Варна, което касае Вашата комисия ще Ви го 

зачета.   

Значи, когато не работиш по една формула, общината изчислява, 

когато не си работил и това, което си платил предварително общината ни го 

връща. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз говоря за удължаването на разрешението. 

 

Димчо ИВАНОВ 

Вместо да ни връщате пари, ние искаме с три месеца да ни удължите 

разрешителните до септември. От септември до края на годината си 

плащаме ново разрешително. Просто съвсем лесно може да се удължи това 

разрешително. И край всичко се решава. Тогава наистина общината ще 

помогне на таксиметровия бранш и тези хора няма да излизат да 

протестират и няма нужда от напрежение. Просто ще можем да заработим 

лятото, колкото е възможно. Глобата е 3 000 лв., ако нямаш разрешително 

от общината. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, искането звучи много добре, но има едно голямо „НО“. 

Общински съвет не е компетентен орган да удължава разрешението, 

съгласно Закона за автомобилните превози. За това Ви казах дайте ми 

правна норма. Аз твърдя, че ние не сме компетентни и Вие искате то нас да 

вземем едно нищожно решение в момента, но чиято база никой няма да Ви 

удължи издадените разрешения, не за друго, а защото решението ни е 

нищожно. Ние нямаме право да го правим. Има варианти за облекчаване на 

бранша, както казахте законови такива, които аз съм готов да ги обсъдим. В 

това число и по отношение на намаляване на данъка за следващата година, 

което ние вече имаме право да направим и по този начин да компенсираме 

загубата от 200 – 300 лева, която сте натрупали в периода на извънредното 

положение говоря за загубата от този данък, който е платен, но не ни карайте 

да гласуваме незаконосъобразни неща. Това е моето становище. 

 

Красимир ИВАНОВ 

Вие сте представител на „АВТО 94“ кого представлявате като 

процент? 

 

Димчо Иванов 

Цяла България представлявам от 7 000 души. 
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Красимир ИВАНОВ 

Членуват при Вас ли? Нека да ни представят някакъв документ. 

 

Димчо Иванов 

Да Ви предоставя тази членска база и Вие утре да дадете списъка на 

ДАИ-то, за да ни санкционират. Синдиката си има правомощия. 

 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 

Нека да сме наясно с текста от Закона. Няма такова връщане на 

средства, когато няма работа. Връщат се средства  само и единствено, когато 

се издаде разрешение за прекратяване на таксиметровия превоз, което всеки 

има право, като таксиметров шофьор да подаде. Много е динамична тази 

част от Регистъра, който се води в дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности““. Към 01.06.2020 г. регистрираните и 

действащи разрешителни са 1663. Към 30.06.2020 г. изтичат 400 

разрешителни, не знаем колко ще си платят, за да ги удължат. Така, че това 

е една много динамична величина и трудно можем да кажем колко ще се 

откажат и какво ще стане. Можем да връщаме пари само ако таксиметров 

шофьор си е платил за цялата година, прекратява с негово заявление 

разрешението за таксиметров превоз и тогава му се полага да му се върнат 

средства. Това исках да го уточня, защото се изпада в заблуждение. 

Благодаря Ви! 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Г-н Пейчев, може ли да поискаме от Вас една справка към края на 

месец юни, колко са останали тези разрешителни? 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 

Разбира се, няма никакъв проблем. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Едно от вижданията, които имаме тук е този въпрос да го прехвърлим 

към комисията по „Транспорт“, тъй като тя е ресорната и от там трябва да 

започнем. Нека да го имаме тази справка. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Искам да допълня въпроса на колегата, тъй като Вие казахте, че сте 

регистрирани в съда. Под каква форма? 

 

Димчо ИВАНОВ 

Регистрирани сме като независим транспортен синдикат. 

 

Марица ГЪРДЕВА 
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Неправителствена организация ли сте? 

 

Димчо ИВАНОВ 

Юридическо лице с нестопанска цел. 

 

Стоян ПОПОВ  

Г-н Иванов въпроса ми към Вас е, имаше ли забрана за таксиметров 

превоз по време на извънредното положение? 

 

Димчо ИВАНОВ 

Имаше забрана на хората да излизат, да се возят. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз съм се возил на такси. 

 

Стоян ПОПОВ 

Нямаше такава забрана. Как ще определите и как ще покажете кой 

таксиметров шофьор е извършвал услуга и кой не е, за да получи 

компенсация? Тези, които са подали заявления за прекратяване на услугата, 

за тях има начин, по който ще бъдат компенсирани.  

 

Димчо ИВАНОВ 

Имаме пътни книжки. В пътната книжка ясно пише. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги, коментираме неща, които ние не можем да свършим. Дали 

имат и дали има право г-н Иванов да го иска или не е един друг въпрос и 

дали е обосновано предложението е друга тема. Ние нямаме никакво право 

да удължаваме разрешения. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Запознат съм с казуса на таксиметровите шофьори и други фирми, 

които са се обръщали към мен. Има проблем в бранша. Г-н Балабанов, Вие 

направихте едно предложение, което ми се струва резонно. След като 

нямаме законово право тук да вземаме, каквото и да е решение. Те са 

работили, много зле, но са работили. Голяма разлика има в цената на 

разрешителните. При положение, че нямаме законово основание ние нищо 

не можем да направим. Това е моето предложението, да прекратим дебатите 

по тази тема и да обърнем внимание на бранша. Можем ли да излезем с 

предложение за решение конкретно? При разглеждането на бюджета за 

следващата година това нещо да бъде заложено. 

 



33 
 

 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Готов съм да коментираме всякакво едно законово предложение 

било то за таксата за разрешение или намаляване на данъка, който да 

компенсира частично загубата през тази година. Това нещо става с промяна 

в Наредбата преди 31 декември, за да може да се прилага от 1 януари. 

 

Димчо ИВАНОВ 

Разрешителните могат да се пускат за един месец, за два месеца, за 

три месеца, за четири месеца няма никакво значение за колко да бъде това. 

И това нещо в Закона го има. Удължаването също е възможно. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Но това не е удължаване. Това е ново разрешение. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това искане съдържа 5 мерки. Основният въпрос и това, което 

разбрахме от Димчо Иванов е въпроса как ще преживеем тези два месеца, 

през които те не са работили. Предлагам да изискаме справка от г-н Пейчев, 

да имаме някакви данни към края на месеца, колко разрешителни са изтекли 

и не са подновени, за да видим каква е вредата от една страна, от друга 

страна въпроса, който г-н Балабанов представи е много важен. 

Действително ние трябва да знаем какво може и какво не може да направим. 

Затова аз предлагам да разгледаме това искане изцяло със събиране на 

становище от адвокат-доверениците към Общински съвет – Варна, за да 

видим възможностите, относно една правна конструкцията и от друга 

страна да видим какви са вредите.  Мисля, че всички тук искаме да помогнем 

на бранша, но помощта трябва да бъде реално ефективна. Моя проект за 

решение е да изискаме тази справка от заместник-кмета на Община Варна, 

като комисията  предлага да бъде предоставена следната информация: 

  -Броят на регистрираните таксиметрови автомобили на територията 

на община Варна за 2019 г. – 2020 г. 

- Броят на регистрираните таксиметрови автомобили на територията на 

община Варна, който изтича и не са заплатили дължимите такси към 

30.06.2020 г. 

- Колко заявени синдиката на таксиметровите шофьори има във Варна? 

          Предлагам да изискаме правно становище по отношение на лицензите 

от нашия адвокат-довереник, от дирекция „Правно-нормативно 

обслужване“ и това да бъде разгледано на следващата комисия по 

„Транспорт“.  
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Георги ГЕОРГИЕВ 

Какъв срок? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

До края на месеца. Имаме ли съгласие тези корекции, които 

направихме и искания за допълнителни материали да бъде разгледано в 

комисията по „Транспорт“ и след това да решаваме какво ще правим. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Иванов, призовавам Ви да не подвеждате колегите си. Виждам, че 

успявате да подведете около 20 човека от 2 000, вече втори път. Не ги 

подвеждайте за незаконосъобразни искания. Дайте да бъдем коректни. 

Подвеждате ги първо, че не искам да се срещам с Вас, втори път, че имате 

възможност да искате това от Съвета и се правят опити за подсвирквания под 

прозорците. Не е коректно. Винаги с Вас сме имали диалог независимо от 

това дали е завършвал позитивно или негативно . Този път, този диалог Вие 

не сте го искали и тръгнахте по една друга писта, а даже и подвеждате Вашите 

колеги, че може да искате това от нас, което не е коректно. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

  

 

Край на заседанието: 17:20 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_______/П/__________                                            ______/П/___________ 

 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


