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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 5 

 

Днес 10.07.2020 г. от 14:30 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 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов  

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

   Отсъства:   Мартин Златев 

 

         Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Тодор Иванов – заместник – кмет на Община Варна, Пейчо Пейчев 

– заместник-кмет на Община Варна, Стефка Господинова – директор на 

дирекция „Финанси и бюджет“, доц. Д-р Георги Кючуков – заместник-

председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Анна –Варна“ АД, 

Тихомир Тимов – началник отдел към дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“, Филип Ромбаут – управител на 

фондация „Лъки хънт проджект“, Теодора Добрева – ръководител на проект 

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 

отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна, 

Красимира Якимова – счетоводител на проект „Интегриран градски 

транспорт на Варна – втора фаза“, Радка Радославова – главен експерт към 

дирекция „Образование и младежки дейности“, Анастасия Георгиева – 
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директор на дирекция „Здравеопазване“, Таня Василева – директор на 

дирекция – „Социални дейности“ 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. № 

РД20011879ВН/25.06.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

участва като партньор по проект „Европейски дигитални граждани" по 

програма Европа за гражданите. 

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

РД17002058ВН-299ВН-001ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за 

удължаване на срока на издадената запис в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството по проект „Интегриран градски 

транспорт на Варна – втора фаза“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

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

РД20008706ВН-001ВН/22.06.2020 г., относно осигуряване на средства от 

бюджета на Община Варна за 2020 г. за финансиране на допълнителни 

разходи за обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. 

„Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски, район „Одесос“, район 

„Младост“, гр. Варна от км. 0 +150 до км. 3+ 000“. 

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

ОС20000383ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

за проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, 

Община Варна. 

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

РД17002058ВН-301ВН/04.05.2020 г. и обяснителна записка от инж. 

Христина Костадинова – ръководител на проект „Интегриран градски 

транспорт на Варна – втора фаза“ с рег. № РД17002058ВН-

308ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране като съфинансиране на дейностите по 

управлението на проект с № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран 

градски транспорт на Варна – втора фаза“.  

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

РД20012461ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства за финансиране на проект „Битова канализация на част от СО 
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„Виница – север“ – канализационни клонове, кл. 6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 

14, кл. 24, кл. 25, кл. 26“. 

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

РД20011768ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно преструктуриране на 

бюджета на функция „Образование“, във връзка с осигуряване на 

допълнителни средства за основен ремонт и реконструкция на площадки за 

игра на открито и спорт в ДГ №39 „Приказка“ и ДГ № 47 „Люляче“. 

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

РД20011969ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно изграждане на ограда около 

храм „Свети Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 

м.р. на гр. Варна, в УПИ за озеленяване кв 864, 14 м.р. на град Варна и 

улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна. 

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

ЗК20002249ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно изграждане на тротоарни 

настилки в рамките на проект „Пътно кръстовище по път I-9/Кранево-

Златни пясъци-Варна-Бургас/ при КМ 99+095“ /“Долна трака“/. 

10. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник – кмет на 

Община Варна с рег. № ОС20000227ВН-003ВН/02.07.2020 г., относно 

информация за изпълнявана обществена услуга „Таксиметров превоз на 

пътници“ на територията на Община Варна. 

10.1. Разглеждане на предложения от Тодор Балабанов - председател 

на Общински съвет – Варна, относно: 

- рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г., относно мерки за подпомагане 

на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното 

положение в Република България. 

- рег. № ОС20000284ВН-005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на 

предложение с рег. № ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна. 

 11. Разглеждане на писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен 

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

РД20001835ВН/28.01.2020 г., относно дофинансиране на ремонта на 

Оперативно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.   

- писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ 

„Света Анна – Варна“ АД с рег. № РД20012702ВН/08.07.2020 г. 

12. Разглеждане на предложение от фондация „Лъки хънт проджект“ 

с рег. № ОС20000355ВН/11.06.2020 г. и писмо от ПК „Обществен ред и 

сигурност“ с рег. № ОС20000355ВН-001ВН/06.07.2020 г., относно 

одобряване на договор за съвместна дейност със сдружението по 

изпълнение на Национална програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България. 
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12.1. Отговор на становища от фондация „Лъки хънт проджект“ с рег. 

№ ОС20000417ВН/08.07.2020 г. 

13. Разни. 

13.1. Предложение от Бранимир Балачев – Председател на група на 

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

ОС20000419ВН/08.07.2020 г., относно икономически мерки във връзка с 

последиците от извънредното положение в Република България и 

удължената епидемична обстановка в страната. 

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

РД20012850ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на допълнителни 

средства по бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт и 

реконструкция на НУ „В. Левски“, кв. Аспарухово 

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

РД20012853ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на средства за основен 

ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в 

Първа езикова гимназия.  

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

РД20012848ВН/09.07.2020 г., относно финансиране на Варненска търговска 

гимназия „Георги Стойков Раковски“ гр. Варна за извършване на ремонтни 

дейности в двора на училището= 

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

РД20012847ВН/09.07.2020 г., относно актуализацията на Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 

2020/2021 година. 

13.6. Предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012851ВН/09.07.2020 г., относно актуализиране на Приложение № 21 

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

разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета на община 

Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна. 

13.7. Предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012849ВН/09.07.2020 г., относно допълнение и изменение на 

Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета 

на община Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Социални дейности“ при 

Община Варна. 

 

Уважаеми колеги, имате изпратен дневен ред на комисията, като в 

допълнение към първоначално изпратения дневен ред имате допълнения, 

които са написани с черен курсив. Това са точка „Единадесет“, точка 

„Дванадесет“, в точка „Разни“ има седем предложения. Това е 

предложението за дневен ред.  Има предложение точка т. 12. Разглеждане 

на предложение от фондация „Лъки хънт проджект“ с рег. № 
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ОС20000355ВН/11.06.2020 г. и писмо от ПК „Обществен ред и сигурност“ с 

рег. № ОС20000355ВН-001ВН/06.07.2020 г., относно одобряване на договор 

за съвместна дейност със сдружението по изпълнение на Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България да стане точка 4 от дневния ред на 

заседанието, като останалите точки ще се изместят с една напред.  

 

Подлагам да гласуваме дневния ред с така направените изменения, а 

именно: 

 

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

РД20011879ВН/25.06.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

участва като партньор по проект „Европейски дигитални граждани" по 

програма Европа за гражданите. 

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

РД17002058ВН-299ВН-001ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за 

удължаване на срока на издадената запис в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството по проект „Интегриран градски 

транспорт на Варна – втора фаза“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

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

РД20008706ВН-001ВН/22.06.2020 г., относно осигуряване на средства от 

бюджета на Община Варна за 2020 г. за финансиране на допълнителни 

разходи за обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. 

„Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски, район „Одесос“, район 

„Младост“, гр. Варна от км. 0 +150 до км. 3+ 000“. 

 4. Разглеждане на предложение от фондация „Лъки хънт проджект“ с 

рег. № ОС20000355ВН/11.06.2020 г. и писмо от ПК „Обществен ред и 

сигурност“ с рег. № ОС20000355ВН-001ВН/06.07.2020 г., относно 

одобряване на договор за съвместна дейност със сдружението по 

изпълнение на Национална програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България. 

4.1. Отговор на становища от фондация „Лъки хънт проджект“ с рег. 

№ ОС20000417ВН/08.07.2020 г. 

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

ОС20000383ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

за проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, 

Община Варна. 

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

РД17002058ВН-301ВН/04.05.2020 г. и обяснителна записка от инж. 

Христина Костадинова – ръководител на проект „Интегриран градски 
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транспорт на Варна – втора фаза“ с рег. № РД17002058ВН-

308ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране като съфинансиране на дейностите по 

управлението на проект с № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран 

градски транспорт на Варна – втора фаза“.  

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

РД20012461ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства за финансиране на проект „Битова канализация на част от СО 

„Виница – север“ – канализационни клонове, кл. 6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 

14, кл. 24, кл. 25, кл. 26“. 

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

РД20011768ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно преструктуриране на 

бюджета на функция „Образование“, във връзка с осигуряване на 

допълнителни средства за основен ремонт и реконструкция на площадки за 

игра на открито и спорт в ДГ №39 „Приказка“ и ДГ № 47 „Люляче“. 

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

РД20011969ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно изграждане на ограда около 

храм „Свети Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 

м.р. на гр. Варна, в УПИ за озеленяване кв 864, 14 м.р. на град Варна и 

улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна. 

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

ЗК20002249ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно изграждане на тротоарни 

настилки в рамките на проект „Пътно кръстовище по път I-9/Кранево-

Златни пясъци-Варна-Бургас/ при КМ 99+095“ /“Долна трака“/. 

11. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник – кмет на 

Община Варна с рег. № ОС20000227ВН-003ВН/02.07.2020 г., относно 

информация за изпълнявана обществена услуга „Таксиметров превоз на 

пътници“ на територията на Община Варна. 

11.1. Разглеждане на предложения от Тодор Балабанов - председател 

на Общински съвет – Варна, относно: 

- рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г., относно мерки за подпомагане 

на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното 

положение в Република България. 

- рег. № ОС20000284ВН-005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на 

предложение с рег. № ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна. 

 12. Разглеждане на писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен 

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

РД20001835ВН/28.01.2020 г., относно дофинансиране на ремонта на 

Оперативно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.   
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- писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ 

„Света Анна – Варна“ АД с рег. № РД20012702ВН/08.07.2020 г. 

13. Разни. 

13.1. Предложение от Бранимир Балачев – Председател на група на 

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

ОС20000419ВН/08.07.2020 г., относно икономически мерки във връзка с 

последиците от извънредното положение в Република България и 

удължената епидемична обстановка в страната. 

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

РД20012850ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на допълнителни 

средства по бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт и 

реконструкция на НУ „В. Левски“, кв. Аспарухово 

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

РД20012853ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на средства за основен 

ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в 

Първа езикова гимназия.  

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

РД20012848ВН/09.07.2020 г., относно финансиране на Варненска търговска 

гимназия „Георги Стойков Раковски“ гр. Варна за извършване на ремонтни 

дейности в двора на училището= 

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

РД20012847ВН/09.07.2020 г., относно актуализацията на Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 

2020/2021 година. 

13.6. Предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012851ВН/09.07.2020 г., относно актуализиране на Приложение № 21 

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

разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета на община 

Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна. 

13.7. Предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012849ВН/09.07.2020 г., относно допълнение и изменение на 

Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета 

на община Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Социални дейности“ при 

Община Варна. 

 

        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. № РД20011879ВН/25.06.2020 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да участва като партньор по проект „Европейски дигитални 

граждани“ по програма Европа за гражданите. 

Председателя на комисията запозна членовете с предложението от 

Кмета на община Варна, като го изчете. 

   

  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 и чл. 59-61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20011879ВН/25.06.2020 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

1. Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по проект 

„EU Digital Citizens“ по програма Европа за гражданите, Направление 2: 

Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка: „Мрежи от 

градове“. 

 2. Одобрява текста Партньорско споразумение на хартиен носител за 

партньорство по проект „EU Digital Citizens“ по програма Европа за 

гражданите, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско 

участие, Мярка: „Мрежи от градове“, съгласно приложение към настоящото 

решение и упълномощава Кмета на Община Варна да го подпише.  

            3. Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община 

Варна за съответната година за изпълнение на проект „EU Digital Citizens“, 

необходими за покриване на разходите за извършените дейности по 

проекта, преди същите да бъдат възстановени от Програма Европа за 

гражданите. Конкретният размер на средствата да бъде предвиден, съгласно 

одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 

изпълнение след одобрение на проекта. 

            На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 

предварително изпълнение на решението по т. 2, тъй като от закъснението 

на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

  Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

           Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД17002058ВН-299ВН-001ВН/26.06.2020 г., относно даване 

на съгласие за удължаване на срока на издадената запис в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството по проект 

„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ на ОП „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. 

 

   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. № РД17002058ВН-299ВН-001ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за удължаване срока на издадена в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна 

дирекция „Градско и регионално развитие”, Запис на заповед по образец със 

срок на предявяване за плащане до 11.07.2021 г. (четири месеца след 

изтичане на крайния срок по изпълнение на договор за безвъзмездна 

финансова помощ), гарантиращ пълния размер на исканото авансово 

плащане в размер до 10 253 952,97 (десет милиона двеста петдесет и три 

хиляди деветстотин петдесет и два лева и деветдесет и седем стотинки) по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № в ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-C01, рег.№ РД-02-37-

29/19.01.2017 г. за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0003 

„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно 

приложение към настоящото решение. 

 

  Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

           Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20008706ВН-001ВН/22.06.2020 г., относно осигуряване на 

средства от бюджета на Община Варна за 2020 г. за финансиране на 

допълнителни разходи за обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в 

участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски, район 

„Одесос“, район „Младост“, гр. Варна от км. 0 +150 до км. 3+ 000“. 

   

Мнения и съображения по тази точка? 

 

Цончо ГАНЕВ 

Искам да помоля някой от администрацията да разясни, какво налага 

това нещо в момента. За пореден път да теглим заем за бул. „Левски“, 

защото сумата е меко казано доста сериозна, и само със сканирани 

документи не ми е достатъчно, за да взема обосновано решение. 

 

Тихомир ТИМОВ 

Това нещо се налага поради следната причина. По време на 

изпълнението на проекта в последния етап, на така наречената „Елипса“, се 

наложи да се направи промяна по чл. 154 на проекта. В тази промяна се 

наложи да се осигурят достъпи до съществуващи обекти, изграждане на 

подземни проводи, извършване на конструктивни промени по част 

конструктивна, и съответно благоустрояване на вътрешното пространство, 

което се оформи.  От тук идва необходимостта от добавяне на нови средства. 

Промяната, която се наложи, е поради това, че основния обект изграждане 

на бул. „Васил Левски“ и проекта за „Елипсата“ по стечение на 

обстоятелствата успяха да се изпълнят едновременно. Част от проводите 

бяха предвидени за изпълнение в основния обект бул. „Левски“, но поради 

причината, че той трябваше да приключи по-рано. Поради това, че проекта 

за „Елипсата“ се забави като цяло със строителството се наложи тези 

проводи да се прехвърлят. Те попадат реално в обхвата на „Елипсата“. 

Точно поради тази причина се наложи да се направи промяна по чл. 154 и 

съответно средствата да бъдат прехвърлени към този обект.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Средствата са в размер на 926 304 лв. 
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Тихомир ТИМОВ 

Да. Това са средствата, които искаме да добавим от пасарелката на 

бул. „Цар Освободител“ да прехвърлим тези средства към обект към бул. 

„Левски“ в последен етап.  

 

Цончо ГАНЕВ 

Не мога да разбера, какво е наложило, при положение, че ние плащаме 

за проектиране. Може те ли да отговорите, каква е сумата за проектиране на 

„Елипсата“? Както и да е. Предполагам, че е огромна. Община Варна не 

плаща нищо евтино. Тази огромна сума, която пак казвам предполагам, че 

администрацията не е подготвена да каже каква е, би трябвало всичките тези 

неща да са предвидени. Предварително се е знаело бул. „Левски“, къде 

свършва. Какво няма да се довърши. Какво би следвало да се заложи. В 

момента отговора, който получих, по никакъв начин не оправдава, или е 

пропуск в проектирането или в заданието, което има към проектантите. 

Някой в случая не си е свършил работата навреме и в момента ние трябва да 

отпуснем една огромна сума. Това, което имам като разяснения, което в 

момента чух, по никакъв начин не отговаря на какво и защо е наложило това 

да не бъде заложено в проектирането, да не бъде изпълнено и в момента да 

не го обсъждаме въобще това нещо. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Винаги, когато има едно мащабно строителство, възникват така 

наречените непредвидени разходи.  Този разход, който е възникнал, във 

връзка с установяване на инфраструктурна мрежа, това което е изрично 

описано, е от категорията на така наречените непредвидени разходи, които 

очевидно не са били могли да бъдат предвидени при проектирането.  Това 

се случва в всяко едно строителство, между другото. Има го залегнало и в 

ЗУТ и в правилниците за приложение, в Наредба №10 на Министерството 

на регионалното развитие.  Така че, не е нещо неестествено.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

За пореден път ще кажа, че не съм съгласна да се правят политически 

внушения, въз основа на некомпетентност. Така че, ще помоля колегите да 

си четат внимателно материалите. Да видят, че тук става дума за едни 

средства, които единия път не са усвоени и ще бъдат усвоени за нещо, което 

се налага. Да правите внушение, че някой в Общината не си е свършил 

работата или не е било проектирано правилно, не прави чест. Ако го бяхте 

проектира ли по-правилно, разбирам. Така че, предлагам да гласуваме.  
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това, като процедурно предложение е ли да го приема? Да прекратим 

изказванията и да преминем към гласуване. Имам една молба. Ще Ви дам 

думата. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Никой не съм обидил и не съм намекнал нищо. Не съм обидил г-жа 

Гърдева, но другият път и аз няма да съм дипломатичен да търпя нападки 

просто няма да стане. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Без лични нападки и без личен момент в дискусиите, които 

провеждаме. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Без внушения по отношение на работата на Община Варна и без 

политически игрички на гърба на Община Варна и на работата на 

общинската администрация. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги има процедурно предложение да преустановим дебатите и да 

преминем в режим на гласуване. Който е за преустановяване на дебатите, 

моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

  

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

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

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20008706ВН-

001ВН/22.06.2020 г., Общински съвет – Варна реши:  

 

 1. Одобрява допълнителни средства в размер на 926 304 лв. с ДДС  за 

финансиране чрез банков заем на обект „Изграждане на бул. „Васил 

Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район Приморски, 

район Одесос, район Младост, гр. Варна“ от км. 0 + 150 до км. 3 + 000“, 

подобект „Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” 

до ул. „Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна 

- "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с 
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ул. "Девня"). Необходимите средства да се осигурят от бюджета на община 

Варна за 2020 г., чрез банков заем като компенсирана промяна в дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа", § 52 „Придобиване 

на ДМА“, за сметка на обект от банков заем „Пешеходна пасарелка над бул. 

„Цар Освободител“ при ул. „Кестен“ и временна връзка (пробив на ул. 

„Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район „Приморски“, гр. 

Варна, в т.ч. авторски и строителен надзор, доклад и др. (обект, фактически 

свързан с бул. "В. Левски")“ - 926 304 лв. с ДДС лв. Остатъкът от средствата 

в размер на 300 659 лв. остават за обект „Временна връзка (пробив на ул. 

„Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район „Приморски“, гр. 

Варна“ от капиталовата програма за 2020 г. на община Варна за 

финансиране с банков заем. 

 

 2. Добавя обект „Изграждане на светофарна уредба на бул. Васил 

Левски при км.2+875, район „Одесос“, Район „Младост“, град Варна, в т.ч. 

проектиране, АН и други (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски") от 

капиталовата програма за 2020 г., дейност 831 „Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, § 52 „Придобиване 

на ДМА“, целия финансиран с банков заем, в размер на 98 000 лв. към обект 

„Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул. 

„Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. 

0 + 150 до км. 3 + 000“, подобект „Изграждане на бул. „Васил Левски”, в 

участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район Приморски, район Одесос, 

район Младост, гр. Варна -  "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово 

кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня"), дейност 606 „Изграждане, 

ремонт и поддържане на улична мрежа", § 52 „Придобиване на ДМА“. 

 

 3. Приема актуализирано Приложение № 12 „а“ „Актуализиран 

разчет на разходи и     обекти, финансирани с банков заемна основание 

решение №1034-2 (23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018  г. на 

Общински съвет-Варна“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 Промяната да се отрази в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по 

функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение 

№ 4 „а“ - „д. 606  "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" (без 

разходи на ОП "Паркинги и синя зона). 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № предложение от фондация „Лъки хънт проджект“ с рег. № 

ОС20000355ВН/11.06.2020 г. и писмо от ПК „Обществен ред и сигурност“ с 

рег. № ОС20000355ВН-001ВН/06.07.2020 г., относно одобряване на договор 

за съвместна дейност със сдружението по изпълнение на Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България. 

4.1.Отговор на становища от фондация „Лъки хънт проджект“ с рег. 

№ ОС20000417ВН/08.07.2020 г. 

  Също така г-жа Начена иска да й отговорим, за да получи това 

становище. 

 Имаме положително становище от ПК „Обществен ред и сигурност“. 

 Мнения и съображения по тази точка. 

 

 Цончо ГАНЕВ 

 Г-н Балабанов поехте ангажимент да има второ последващо 

заседание на ПК „Обществен ред и сигурност“, на която да се разискват 

техническите неща, за това което обсъждаме всичко в момента. Лично 

поехте ангажимента, както и председателя на комисията пое ангажимента 

да свика комисията. В момента сме на заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“. Въобще не е мястото да обсъждаме отговори, които засягат ПК 

„Обществен ред и сигурност“ и да губим времето на абсолютно всички. 

Поради неясни причини тази комисия не се свика. Предстои сесия комисия 

навярно няма да има. Кой от администрацията, тогава е тук и да започне да 

отговаря на всичките технически въпроси? Вие тогава казахте, че ще се 

отговаря на заседание на ПК „Финанси и бюджет“. Основното ми питане е 

защо предложението идва от името на фондацията, а не от г-н Кмета? 

Очаквам някой да ми даде адекватен отговор, ако има основание за това 

нещо, защото аз не съм запознат. Защо целия този проект и всичките тези 

пари ще се прехвърлят няма да мине през Закона за обществените поръчки?   

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Мисля, че г-н Балабанов ще Ви отговори. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Действително поех ангажимент това нещо да се случи. Тук има 

представител на администрацията в лицето на заместник-кмета Тодор 

Иванов. Аз Ви предлагам всички въпроси, които имате даже в по-широк 

кръг да ги обсъдим от ПК „Обществен ред и сигурност“ и да проведем 
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дебата. Няма никакъв проблем и мисля, че никой от колегите няма да се 

разсърди да го направим в момента. За това прецених да направим дебата в 

ПК „Финанси и бюджет“ и отново казвам няма пречка и технически 

въпроси, които задавате в момента да им бъде отговорено на тях. По 

отношение на втория въпрос „Защо идва предложението от фондацията?“, 

фондацията е всъщност субекта, който осъществява такъв вид подобна 

дейност и за това предлага на Община Варна своите услуги. Аз не виждам 

никакъв проблем в това от чие име излиза самото предложение. Имаме 

практика да гледаме множество такива предложения от трети страни, въз 

основа на които сме вземали решения прецедент е това нещо и не мисля, че 

е проблем. Важно е да получи съответно или не одобрение от компетентния 

орган, който орган сме ние. По отношение на Закона за обществените 

поръчки, както Вие казахте става въпрос за договор за съвместна дейност. 

По същество договора за съвместна дейност съставлява по силата, на който 

двете страни се задължават да извършват със съвместни усилия и насрещни 

престации да извършват определена дейност, като той не е типичен договор 

за услуга или договор за поръчка и т.н., който изисква въвеждане на 

процедура по Закона за обществените поръчки, а именно общината да плаща 

едни средства и от друга страна фондацията да извършва дейности. 

Предходното заседание на ПК „Обществен ред и сигурност“, което се 

проведе също така в случая община Варна извършва освен финансиране и 

редица други неща свързани с изпълнение на Програмата за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна. 

Освен, че извършва финансиране и редица други дейности. Има налице 

съвместна дейност, която не изисква задължително провеждане на 

процедура по Закона за обществените поръчки. 

  

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Само да добавя нещо. Тъй като една част от въпросите са чисто 

правни, действително въпроса с това трябва ли да има обществена поръчка 

или не е въпрос на това доколко и какъв договор представлява договора за 

съвместна дейност е ли е той договор за поръчка или не е? Мнението на 

общинските юристи, а и нашето мнение е че то не съставлява такъв договор 

за поръчка, за да бъде задължително да се указва процедура. Ако ние чисто 

формално се хванем за запетайката, ако въобще има възможност да се 

хванем за тази запетайка и тръгнем да правим обществена поръчка, нали се 

сещате, че 2021 година ще имаме възможност да възложим тази дейност. 

Знаете състоянието на приюта в село Каменар. Аз не искам да изземат на 

господин Иванов ресора, но съм чел достатъчно материали в тази насока, за 

да кажа че този проблем не търпи отлагане. Мисля, че правната форма, която 

е предложена, за да може това да се случи днес и сега, затова попитах, дали 

сте чели и становището, защото там има отговор на много технически 
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въпроси щяхте да стигнете до мотивирания извод, че е в интерес на града, в 

интерес на варненци, това нещо да се случи максимално бързо.   

 

Цончо ГАНЕВ 

Мина доста време от заседанието на предишната комисия, не знам 10 

или 7 дни. Когато предишния ден получихме около 50 въпроса, благодаря 

на господин Ромбаут, че отговори. Получих отговорите, прочетох ги, но не 

получих отговор на всичките тези въпроси, които предполагам господин 

Балачев, Вие не сте ги чели, но в тях има моменти, които са притеснителни. 

Искрено се надявам до сесията да получим отговори от администрацията, 

защото нямаме отговор от администрацията на тези притесняващи въпроси 

аз ще ги задам тогава и ще очаквам отговор. Отново казвам, важно е да 

имаме отговори от администрацията на тези въпроси. Отговори от 

фондацията имаме, който може да ги прочете, но администрацията през 

целия този процес да се крие зад гърба на някого и да не коментира тази 

тема, все едно не ги касае, имаме цял заместник – кмет, имаме 

администрация. Очаквам, ние като общински съветници да получим 

отговори на всички тези въпроси. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря, господин Иванов е тук, надявам се че отношенията ви с 

администрацията ще ги решите по този начин. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Искам да изразя позиция. Господин Ганев, аз не разбрах, становище 

по отношение на проекта за договор, който ни е предоставен от фондацията 

или искате да получите становище от администрацията подкрепя или не. 

Или има някакви конкретни въпроси, на които искате да получите отговор. 

Ако има такива, дайте да ги обсъдим в момента. Ето тук е господин Иванов, 

аз даже ще помоля и господин Балачев, да му дадем думата да изрази 

становище от името на администрацията, като ресорен заместник-кмет по 

проекта на договор, дали подкрепя или не, съответно и ако има някакви 

въпроси дайте да ги обсъдим, няма пречка. Никой не се крие и да не 

оставаме с впечатление готов е да отговаря на който и да е въпрос. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Вижте аз съм пределно конструктивен и за да не губя времето на 

комисията. Мога да изкарам в момента 44 въпроса и един по един да започна 

да ги задавам на заместник-кмета и да очаквам адекватен отговор от него. 

За да не губа времето на всички, затова помолих да получим писмените 

отговори до понеделник, преди сесия, за да ги видя и прочета. Ако искате 

така, тук е зам.-кмета ще задам един по един въпросите. Ще отнеме няколко 



17 
 

часа, никой не го иска. За да не го правим в момента да сме конструктивни, 

очаква да получим отговорите до сесия. Имаше предостатъчно време на тези 

въпроси, отново казвам, час от тях са наистина притеснителни. За да не са 

реално притеснителни, нека да дадат отговор. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря Ви. Господин Иванов, искате ли да кажете нещо в тази 

връзка? Готов ли сте с тези отговори?  

 

Тодор ИВАНОВ 

Уважаеми дами и господа, това което искам да кажа в началото и нека 

то да бъде запомнено, защото за мен е важно и за всички присъстващи е 

важно. В началото може да Ви се стори, че не е така, но аз ще го подчертая, 

не съм бил и никога няма да бъдат член на каквато и да е политическа партия 

или организация. няма да го повтарям повече. Понеже на всички сесии, на 

всички заседания на комисията, има такъв уклон, представителите на 

администрацията да бъдат обвинявани във всичко, което се сетите. Аз в 

момента ще кажа следното, тук съм, като представител на администрацията 

и нямам, никакви забежки, амбиции и каквото и да е друго свързано с 

политиката. Нека да се знае, защото след малко ще ме обвините в някакво 

пристрастие. Аз съм тук, за да отговоря на Вашите въпроси госпожи и 

господа общински съветници, готов съм да отговоря на всички въпроси, 

които са от компетентността на зам.-кмет в чиито ресор е дейността на 

общински приют за безстопанствени кучета. Понеже до момента не са 

зададени такива. Аз прочетох всички въпроси на тази госпожа, която ги е 

задала. Прочетох и няколко други становища и за съжаление, може би 10-

тин пъти изгледах записа на засядането на ПК „Обществен ред и сигурност“, 

на която не бях поканен. и съм омерзен срещу гнусните нападки, срещу 

администрацията без общинските съветници да са запознати с дейността на 

администрацията, нито да са компетентни, нито да са прочели и поискали 

мое или друго становище. Омерзен съм, защото единствено господин 

Балабанов, направи опит да бъде защитена администрацията, всички 

останали, аз не обичам да говоря без имена, но понеже не познавам всички 

общински съветници.  Ако бях на ваше място господа общински съветници 

аз щях да стана и да тропна на масата и да кажа докато не се яви 

представител на администрацията, тази комисия не трябва да се проведе. 

Стана така, че на тази комисия всички ние, като представители на 

администрацията сме обвинявани във всички грехове съществуващи на 

земята. Искам да ви кажа, че можем да обсъждаме темата в две направления, 

или да мислим, какво се е случило досега с приюта и защо, както всички 

казват на какво дередже е приюта и кой е виновен за това, това е едната част. 

Втората час е да мисли от тук насетне, какво да направим. Категорично 
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заявявам, базата на общинския приют за безстопанствени кучета е една от 

най – добрите в страната. За това нещо ние имаме решение на съда, казва, 

че не само е подходяща и добра базата а дори надхвърля средните 

изисквания. Това, което е болката на администрацията, господин Ромбаут 

го каза на ПК „Обществен ред и сигурност“ – няма сърце и душа за работа с 

животните. Това е истината, ние не разполагаме с хора, които да си вършат 

добре работата. Ако не си мислите че не сме търсили такива, веднага ще Ви 

кажа цифри, лично по моя инициатива, откакто съм заместник-кмет, след 

няколко дни ще станат седем години са проведени 19 на брой процедури по 

избор на управител и по избор на ветеринарен лекар. Знаете че без тези две 

длъжности не може да работи. Причините да нямаме такива служители са 

много и комплексни, работата не е привлекателна, подложена на много 

стрес и атака от много НПО-та, 17 на брой, които всички помежду си имат 

някакви проблеми и се опитват да ги решат, но всички заедно се обединяват 

срещу администрацията и понеже колегите, които работят в приюта – 

управител и ветеринарен лекар, са на първата линия, винаги поемат ударите 

и не издържат. 19 процедури и не можем да намерим лекар. Аз лично в тази 

зала съм провеждал конкурси – процедура по избор на управител. 

Съгласихме се с предложенията на 2 – 3 от НПО-та и какво се получи 

назначихме един човек, който се указа криминален престъпник с фалшива 

диплома, за да угодим на нечии интереси. Искам да не останете с 

впечатление, че се оправдаваме. Вината и отговорността е изцяло моя, като 

най – виж ръководител на тази дейност и аз никога не съм бягал от нея. Но 

ви уверявам, че съм направил всичко възможно по силите си да открия 

подходящ човек за управител и да убедя ветеринарен лекар да започне 

работа. Е няма такъв и след като нямаме този човешки ресурс, с който да 

обезпечим дейността, която е изключително важна с много широк 

обществен отзвук. Около 120 сигнала само за последните няколко месеца 

нахапани граждани от бездомни животни. Може би още 20 – 30 нахапани от 

домашни любимци. Не успяваме да се справим и това е причината за лошия 

имидж на приюта. Но аз отново ви моля да решите сега и днес какво 

предпочитате – да говорим за миналото и кой за какво е виновен, и как се е 

стигнало до това приюта да не е ефективен, да не работи; или да помислим 

за бъдещето. Защото когато фондация „Лъки хънт“ се появи разбрахме, че 

има възможност да свършват, да вършат всъщност работата, която по 

принцип е възложена на кмета по закон. Ние не разполагаме с капацитет са 

го вършим, но не заради базата, а заради хората. Обясних го. И за това, 

според мен не бива да изпускаме възможността да намерим начин 

бездомните животни, бездомните кучета да бъдат прибрани, обгрижени и да 

удовлетворим по някакъв начин желанието на много граждани да установим 

обстановка на спокойствие. Друг начин в момента аз не виждам. Изобщо не 

мога да се съглася обаче и с някои констатации на противната страна, 
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защото имайте предвид, че каквото и да направи администрацията тя винаги 

излиза виновна. И това не е тривиален лаф или някакво такова мое виждане. 

Мислех си да ви прочета няколко реда от един сигнал, който е изцяло срещу 

мен и в който аз съм обвинен в корупция с Областната дирекция за 

безопасност на храните, корупция с „Лъки хънт“ и всичко, което се сетите 

на един криминален престъпник. Тези, които ме познават знаят, че аз 30 

години съм работил срещу престъпността и не мога да допусна в тази зала 

да ме наричат бандит, както се случи на комисията. И ако представители на 

общинския съвет мислят, че могат да ме обвиняват в каквото и да е 

бездействие само, защото имат някакви свои виждания, просто аз няма да го 

допусна. Отново казвам – за мен е важно хората на улицата да са спокойни. 

Нямаме извършено скоро преброяване на бездомните животни. Преди 

няколко години го направихме, тогава по преброяването бяха около 640. 

Плюс – минус 10 %, такова беше преброяването. От тогава не е правено. Те 

в момента са много повече. Ние, заявявам отговорно, нямаме капацитет в 

момента да събираме, да кастрираме и да овладеем обстановката. Вярно е, 

че има много въпроси от тази госпожа, на които би трябвало да отговорим 

и да се замислим за причините, които пораждат тези въпроси. Голяма част 

от тях обаче не са отправени към администрацията. Аз също съм ги прочел 

много внимателно и там ще видите, че те са отправени повече към 

фондацията. И моето становище е, че ако ние сега не предприемем 

незабавни действия по отношение обгрижването на безстопанствените 

кучета, съвсем на скоро ще бъдем изправени пред много сериозен проблем. 

Лично аз много се страхувам да не бъдат убити деца и възрастни хора, от 

глутниците кучета, които в момента са населили целия град. И не знам защо, 

като че ли за капак на всичко най-много кучета има в курортните комплекси. 

А ние се опитваме, като курортен град да направим нещо за туризма. Така 

че ви моля, оставете на страна всичко онова, което смятате като някакви 

политически амбиции – няма никаква политика в това да работиш за 

физическото оцеляване на гражданите, защото това се случва. Ако ние не 

съберем кучетата сега, веднага, ще имаме сериозни проблеми в бъдеще. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря на г-н Иванов. Сега, колега Ганев, имате право да задавате 

въпроси на администрацията. Знаете му реда. Няма да превръщаме 

комисията обаче в двустранен разговор между Вас и между заместник – 

кмета. Имате правото си щом сте си задали съответните въпроси, да търсите 

съответния отговор. Мисля, че получихте отговор от него. Отговори на тези 

45-ет въпроса очевидно, че трябва да ги получите в писмен вид. Така че моля 

да прекратим този дебата. Как да кажа – не в двубой, а просто престрелка 

между Вас и между заместник – кмета. Нямаме намерение нито да 

защитаваме заместник – кмета, нито пък да Ви съдействаме на Вас в тази 
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дейност. Така че имаше процедурно предложение от колегата Станев за 

прекратяване на дебатите по тази точка. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Г-н председател – отложихме една комисия, не я проведохме. В 

момента искате да запушите – да кажа само някои неща, които са 

изключително важни. Дори Вие не сте запознат. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колега Ганев, аз Ви дадох възможност – три пъти се изказвате … 

 

Цончо ГАНЕВ 

Аз се изказвам, защото не беше свикана комисия, за да коментираме 

проблема. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Да, само че аз не мога да Ви свикам комисията – в момента имам 

предложения за решения. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Когато се правят внушения, и когато заместник – кмета е останал с 

впечатление или се изказа по начин, по който излиза, че общинските 

съветници на комисия по „Обществен ред и сигурност“ са атакували и са го 

обвинявали него персонално и администрацията, за която той отговаря – 

това не е истина. Само да поясним. Защото, ако имаше някой, който се 

изказа остро в качеството на тяхната работа и бездействие – това беше г-н 

Ромбаут. И не е коректно да бъдат обвинявани общинските съветници. Г-н 

Иванов, кажете с имена. Аз не съм Ви нападнал с абсолютно нищо. Аз дори 

в лично качество не Ви познавам. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Добре. Пак казвам. Колега Ганев. Няма да правим разследване на 

комисията по „обществен ред и сигурност“. Разберете, че не е наша работа. 

Пак казах – ако някой има претенции, както г-н Иванов, така и Вие, или 

който и да било друг – ако е имало нецензурни думи, ако е имало обвинение 

в престъпление, всеки един от вас има право да предприеме съответните 

правни действия в тази насока. Много ви моля. Двадесет и пет минути се 

занимаваме с един проблем, който действително е проблем на града, който 

действително всеки ден – и още нещо има. За всяко ухапано дете общината 

плаща. Това трябва също да се знае много ясно. И сумите, които се 

присъждат за едно ухапване вървят от 15 хил. лв. на горе. Ние се чудим от 

къде да вземем два лева да дадем на спорта или за нещо друго, сега ще се 
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занимаваме тука с нещо, което считам, че е полезно. Вашето мнение го 

разбрахме, като това – имате право да гласувате по съвест. Така че имаше 

предложение да се преустановят дебатите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Ганев, всички въпроси Ви предлагам, които имате дайте ги в 

писмен вид до сесията, но просто ги конкретизирайте кои са точно. Дайте 

ги в писмен вид, до сесията ще бъде, ще организираме, както Вие пожелахте 

– в писмен вид до сесия да Ви бъдат предоставени.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Ето че може да се намери решение на въпроса. Благодаря на 

председателя на общинския съвет- 

 

Гласуваме предложението за прекратяване на дебатите. Който е 

съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

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 и по предложение от Филип Ромбаут – 

председател на фондация „Лъки хънт прожект“ с рег. № 

ОС20000355ВН/11.06.2020 г.,  Общински съвет – Варна одобрява договор за 

съвместна дейност с „ЛЪКИ ХЪНТ ПРОДЖЕКТ“ ЕИК177020649 по 

изпълнение на Национална програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България, съгласно 

приложение към настоящото решение.   

 

 Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № ОС20000383ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за 
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поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за 

общинския дълг за проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 

на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, 

Община Варна. 

 Мнения и съображения по тази точка. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Въпросният проект е може би повече от седем години, когато Кирил 

Йорданов беше кмет започна този проект и до ден днешен не само, че не е 

свършил, но трябва да наливаме доста пари към днешна дата. Искам да 

помоля някой от администрацията да дойде и да обясни защо този проект към 

днешна дата не е завършен. Защо и какво налага тази огромна сума да бъде 

инвестирана? 

 

Теодора ДОБРЕВА 

Проектът е на два етапа. Първият етап включваше дълбоководното 

заустване, което е направено на Златни пясъци и изработване на идейния 

инвестиционен проект за пречиствателната станция. Вторият етап на проекта, 

който в момента работим е „Реконструкция и модернизация на 

пречиствателната станция“ т.е. действителното строителство. 

Строителството се извършва в момента и трябва да приключи до края на 

месец септември. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Кога е започнало? 

 

Теодора ДОБРЕВА 

Строителството е започнало през месец февруари – март 2017 г. 

Средствата са ни необходими, тъй като договорите са по жълта книга на 

ФИДИК и там има едни задържани средства, които при всяко плащане на 

изпълнителя се задържат от стойността. Когато се въведе в експлоатация 

обекта ще бъдат възстановени 50% от средствата и на нас ни трябват, за да 

може да ги възстановим и да извършим окончателното плащане. Средствата 

по ФЛАГ ще се възстановят от средствата, които не верифицира 

Управляващия орган. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това е по програмата „Околна среда – 2014-2020“. 

 

Теодора ДОБРЕВА 

Да. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Добре благодаря. Надявам се че получихте отговор колега Ганев. 

 

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

Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с 

рег. № ОС20000383ВН/26.06.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

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

по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 

на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“, 

Община Варна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

приоритетна ос 1 „Води“,  процедура № BG16М1ОР002-1.005 ”Втора фаза 

на проекти за изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е 

стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, при 

следните основни параметри: 

-Максимален размер на дълга – 1 235 000  лв. (един милион двеста 

тридесет и пет хиляди лева); 

-Валута на дълга – лева;  

-Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

-Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 90 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 

средства; 

-Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %; 

-Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

-Начин на обезпечение на кредита: 

       - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, 

ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 

трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, 

съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 
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включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

         2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише 

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

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1.  

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

          Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД17002058ВН-301ВН/04.05.2020 г. и обяснителна записка 

от инж. Христина Костадинова – ръководител на проект „Интегриран 

градски транспорт на Варна – втора фаза“ с рег. № РД17002058ВН-

308ВН/26.06.2020 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

допълнително финансиране като съфинансиране на дейностите по 

управлението на проект с № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран 

градски транспорт на Варна – втора фаза“.  

 Вие знаете, че по порва фаза на този проект имахме проблеми с 

надзорника, като сме се организирали да търсим позитивно решение в тази 

насока. Това е втората фаза и ръководителя на проекта е друг. 

   

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

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

рег. № РД17002058ВН-301ВН/04.05.2020 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за съфинансиране от бюджета на Община Варна за срока на 

спиране на дейностите по управлението на проект № от ИСУН - 

BG16RFOP001-1.002-0003-C04, рег. № РД-02-37-29/19.01.2017 г. 

„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза “, процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
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2014-2020“, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., което е в размер 

до 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) за възнаграждения и 

осигуровки на екипа за управление на проекта. 

  

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20012461ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства за финансиране на проект „Битова 

канализация на част от СО „Виница – север“ – канализационни клонове, кл. 

6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 14, кл. 24, кл. 25, кл. 26“. 

  Продължаваме канализацията на Виница и мисля, че няма спорни 

моменти тук. 

 

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. № РД20012461ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Община Варна, да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер 

до 465 069,44 лв. /четиристотин шестдесет и пет хиляди  и шестдесет и девет 

лева и четиридесет и четири стотинки/ със средства от трансфера, 

предоставен от ПУДОС от Държавен бюджет 2020 за реализация  на проект 

„Битова канализация на част от СО „Виница – север“ – канализационни 

клонове, кл. 6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 14, кл. 24, кл. 25, кл. 26“. 

        Общински съвет – Варна дава становище, че стартирането на 

горецитирания обект е приоритет за 2020 г. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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ОСМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20011768ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно 

преструктуриране на бюджета на функция „Образование“, във връзка с 

осигуряване на допълнителни средства за основен ремонт и реконструкция 

на площадки за игра на открито и спорт в ДГ №39 „Приказка“ и ДГ № 47 

„Люляче“. 

   Става въпрос тези неща наесен да бъдат завършени, за да могат децата 

като тръгнат на детска градина площадките да са готови и с тази цел 

преструктурираме бюджета на функция „Образование“.  

 

 Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

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

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20011768ВН/03.07.2020 

г., Общински съвет – Варна одобрява изменение на Приложение 4 към 

бюджета на община Варна за 2020 г., функция „Образование“, дейност 311, 

„Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“ чрез компенсирани промени, 

както следва:  

- намаление на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 311 „Детски градини“, § 10-30 „Текущ ремонт“ в размер на 

39 708 лв.; 

- намаление на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 42 

„Българче“ – основен ремонт и реконструкция на площадки за играна 

открито и спорт, находящи се в ДГ 42 „Българче“, УПИ ХХ 290,291 „за 

обединено детско заведение“(ид. ПИ 10135.4504.735 по КК), кв.12, по плана 

на І м.р. на жк „Вл. Варненчик“, до бл. 21, гр. Варна“  в размер на 4 200 лв.; 

- увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 39 

„Приказка“ - основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на 

площадки за игра на открито, находящи се в ДГ 39 „Приказка“, УПИ ХІ „за 

детска градина“, ПИ 10135.4505.62, кв.9 по плана на ІІ м.р. на жк 

„Вл.Варненчик“, гр. Варна в размер на 14 876 лв.; 

- увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 47 

„Люляче“ - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито 

и спорт, находящи се в ДГ 47 „Люляче“, УПИ І „за детско заведение“, ПИ 
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10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна“ в размер на 29 032 

лв. 

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 – 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

         Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20011969ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно изграждане на 

ограда около храм „Свети Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за 

църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. 

на град Варна и улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна. 

 Необходимите средства са в размер на 126 513 лв. за довършването на 

този храм, който ще обслужва вярващите християни в нашия град. 

 

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 местната администрация и чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона 

за устройство на територията и по предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД20011969ВН-001ВН/03.07.2020 г.,  Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 126 513 лв. /сто двадесет 

и шест хиляди петстотин и тринадесет лева/ с ДДС за изграждане на ограда 

около храм „Свети Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 

864, 14 м.р. на гр. Варна в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна 

и улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна“.  

Средствата в размер на 126 513 лв. /сто двадесет и шест хиляди 

петстотин и тринадесет лева/ с ДДС да бъдат осигурени чрез компенсирана 

промяна от местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

улична мрежа“, § 10-30 за местна дейност 629 „Изграждане на 

инфраструктурни обекти“. 

Промените да бъдат отразени в Приложение № 2 „Бюджет на 

разходите по функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за 
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финансиране на капиталови разходи по функции източници на 

финансиране“. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

        Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № ЗК20002249ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно изграждане на 

тротоарни настилки в рамките на проект „Пътно кръстовище по път I-9 

/Кранево-Златни пясъци-Варна-Бургас/ при КМ 99+095“ /“Долна трака“/. 

  

Председателят на комисията запозна членовете с предложението, като го 

изчете. 

 

 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 местната администрация и чл. 30, ал 3 от Закона за 

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

ЗК20002249ВН-005ВН/03.07.2020 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени средства на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, като трансфер в размер на 50 531,60 лв. /петдесет хиляди 

петстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки/ с включен ДДС за 

изпълнение на ремонтни дейности извън платното за движение на обект: 

„Пътно кръстовище по път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – Бургас 

при км. 99+095 /Долна трака/, съгласно приложено писмо на Агенция 

„Пътна инфраструктура“.  

Средствата да бъдат осигурени с компенсирана промяна от дейност 

606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“,§10-30. 

 2. Дава съгласие дейностите да бъдат възложени от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ в качеството си на собственик на пътя, като Община Варна 

осигурява необходимия финансов ресурс съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за 

пътищата. 

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

кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и 
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интензивността на пешеходния поток, особено в района на автобусна спирка 

„Траката“. 

  4. Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 

подпише споразумителен протокол за финансиране и разпределяне на 

задължения във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на обект: 

„Пътно кръстовище по път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – Бургас 

при км 99+095 /Долна Трака/“. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  на писмо от Пейчо Пейчев – 

заместник – кмет на Община Варна с рег. № ОС20000227ВН-

003ВН/02.07.2020 г., относно информация за изпълнявана обществена 

услуга „Таксиметров превоз на пътници“ на територията на Община Варна. 

10.1. Разглеждане на предложения от Тодор Балабанов - председател 

на Общински съвет – Варна, относно: 

- рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г., относно мерки за подпомагане 

на таксиметровия бранш във връзка с последиците от извънредното 

положение в Република България. 

- рег. № ОС20000284ВН-005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на 

предложение с рег. № ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Варна. 

  Тази точка е с две подточки, тъй като има предложения от Тодор 

Балабанов - председател на Общински съвет – Варна. Първото предложение 

беше във връзка искането на таксиметровия бранш и шофьори за някакво 

облекчение, което правим по отношение на тяхната дейност. Второто 

предложение е за допълване на предложение с рег. № 

ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна. Има още три проекта за решение, тъй като се оказа, че от 

2012 г. има решение на тогавашния Общински съвет, където има промяна в 

наименованията на определени дейности. Това запитване до г-н Пейчев 

беше направено на нашата комисия, във връзка с това че има засегнати от 

намаляването на бизнеса на таксиметровите шофьори. Оказа се че около 160 

заявления не са подадени, като всички останали са си платили и са 
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продължили работа. Вие сте запознати с писмото на г-н Пейчев и проблема 

не беше толкова жесток колкото се опитваха да ни го представят. Имахме 

възможност да направим този жест към таксиметровите шофьори и да ги 

освободим от таксите, които Община Варна събира за издаване на самото 

разрешение и за стикера, с което ги облекчаваме, като ощетяваме 

приходната част на бюджета с около  120 000 лв. Предложението на г-н 

Балабанов за вземане на решение за облекчаване от тези такси от 

приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна следните 

раздели: 

            - раздел „III. Дирекция "Финанси и бюджет" и районите по 

компетентност“, „VI. Дирекция "Стопански дейности и икономическо 

развитие" и районите по компетентност“, „VIII. Дирекция "АГУП" и 

техническите служби по райони“ и „IX. Дирекция "ИИБ" и техническите 

служби по райони“ са отменени с решения съответно  № 782-

2(14)/19.12.2012 г. и № 2565-3(26)/11,12.08.2010 на Общински съвет-Варна, 

същите следва да се заличат от Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ 

 - Да се променят наименованията на раздели, съгласно действащото 

наименование на дирекцията в структурата на Община Вана. Раздел „IV. 

Дирекция "Социални дейности и здравно развитие" и районите по 

компетентност“ да се преименува на дирекция „Здравеопазване“ и „VII. 

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" да се преименува 

Дирекция "Образование, младежки дейности“. 

- Да се преномерира приложение 2 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, съгласно всички направени промени към настоящия 

момент.  

Има промяна в подредбата и следва да се промени съответната номерация в 

приложението. 

 

             Колеги предлагам да гласуваме мерките за подпомагане на 

таксиметровия бранш. 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1 и ал. 5 от Наредба 

№ 34 за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на 

транспорта, във връзка с продължаващата пандемия от COVID-19 и 

издадените заповеди на Министъра на здравеопазването и по предложение 

от Тодор Балабанов - председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000378ВН/25.06.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава 

задължените лица от заплащане на такси за издаване на разрешение за 
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таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери на територията на 

Община Варна за периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2021 г. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Само да поясня, че ние преди известно време внесохме предложение за 

облекчаване на целия този бранш и за освобождаване от такса битови 

отпадъци. С това решение можем да бъдем атакувани в съда дали е 

правомерно. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Извинявай че те прекъсвам, но в момента говорим за таксите, с които 

освобождаваме таксиметровите шофьори свързано със стикерите и това, 

което може да си позволим. Въпроса за битовите отпадъци ще го гледаме в 

точка  разни. 

 

Колеги предлагам тези 4 решения да ги гласуваме анблок, тъй като 

касаят промяна на приложение 2 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Преминаваме към гласуване на решенията, а именно: 

 

- раздел „III. Дирекция "Финанси и бюджет" и районите по 

компетентност“, „VI. Дирекция "Стопански дейности и икономическо 

развитие" и районите по компетентност“, „VIII. Дирекция "АГУП" и 

техническите служби по райони“ и „IX. Дирекция "ИИБ" и техническите 

служби по райони“ са отменени с решения съответно  № 782-

2(14)/19.12.2012 г. и № 2565-3(26)/11,12.08.2010 на Общински съвет-Варна, 

същите следва да се заличат от Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ 

 - Да се променят наименованията на раздели, съгласно действащото 

наименование на дирекцията в структурата на Община Вана. Раздел „IV. 

Дирекция "Социални дейности и здравно развитие" и районите по 

компетентност“ да се преименува на дирекция „Здравеопазване“ и „VII. 
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Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" да се преименува 

Дирекция "Образование, младежки дейности“. 

- Да се преномерира приложение 2 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, съгласно всички направени промени към настоящия 

момент.  

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

самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1 и ал. 5 от Наредба 

№ 34 за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на 

транспорта и по предложение от Тодор Балабанов - председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000284ВН- 005ВН/02.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, като създава нов § 8 към Преходни и заключителни 

разпоредби, със следния текст: 

„§ 8. За периода 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. задължените лица не 

заплащат предвидените цени на услуги по т. 5.25 „Издаване на разрешение 

за таксиметров превоз на пътници“ и т. 5.28 „Издаване на комплект от 2 броя 

стикери към разрешение за таксиметрова дейност“ от Приложение 2 към 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна.“ 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

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

РД20001835ВН/28.01.2020 г., относно дофинансиране на ремонта на 

Оперативно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.   

- писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ 

„Света Анна – Варна“ АД с рег. № РД20012702ВН/08.07.2020 г. 

 

Писмата са две. В първото писмо искат средства в размер на 250 000 

лв. за ремонта на оперативно отделение, но във второто писмо исканите 

средства са в размер на 194 614, 07 лв., тъй като това е реалното искане за 

ремонтните дейности. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Колеги имам едно предложение за допълнение и то касае да ни 

предоставят конкретна справка до сесия за уточняване на сумите, тъй като 

тук са посочени  92 000 лв. с включен ДДС извънредни разходи. Има 

представител на Съвета на директорите на болницата доц. Кючуков. 

Молбата ми е в писмена форма да ни предоставите до сесия подробна 

справка на какво се дължат тези разходи, има ли анексиране на договора и 

т.н. за да вземем едно законосъобразно решение и съм убеден, че всеки един 

от нас би подкрепил. Основната подкрепа за ремонта на операционния блок 

бе осигурена от страна на държавата, като Община Варна пое ангажимента 

да осигури 1/3 от финансирането на този ремонт. Така бе завършен целия 

цикъл от ремонти в болницата и вече тя придоби един съвременен облик. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Бих казал, че придоби не само облик, но и цветен облик, тъй като има 

червена зала и синя зала и т.н. Има предложение от колегата Балабанов към 

проекта за решение да задължим до сесия на 13 юли болницата да 

предостави финансова справка, относно разходването на средствата. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Те разполагат в момента с нея.  

 

    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, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – изпълнителен 

директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - 

Варна“ АД с рег. № РД20012702ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 194 615 

лв. (сто деветдесет и четири хиляди шестотин и петнадесет лева)  на 

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

ЕИК 000090019 за извършване на ремонт в помещенията на Оперативно 

отделение към „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - 

Варна“ АД.  

 Средствата да бъдат осигурени по местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването” по §55 „Капиталови трансфери“, като 

компенсирана промяна по бюджета на община Варна за 2020 г. от местна 

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

разпоредител „Детски ясли“, по §10.  
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Промените да бъдат отразени в Приложение №2 „Бюджет на 

разходите за 2020 г.“ и №4 „Разчет на финансиране на капиталовите разходи 

по функции и източници на финансиране“ към бюджета на Община Варна 

за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 

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

представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 

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

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

събрание на акционерите. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

        Резултати от гласуването: за – 10; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните предложения: 

13.1. Предложение от Бранимир Балачев – Председател на група на 

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

ОС20000419ВН/08.07.2020 г., относно икономически мерки във връзка с 

последиците от извънредното положение в Република България и 

удължената епидемична обстановка в страната. 

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

РД20012850ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на допълнителни 

средства по бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт и 

реконструкция на НУ „В. Левски“, кв. Аспарухово 

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

РД20012853ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на средства за основен 

ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в 

Първа езикова гимназия.  

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

РД20012848ВН/09.07.2020 г., относно финансиране на Варненска търговска 

гимназия „Георги Стойков Раковски“ гр. Варна за извършване на ремонтни 

дейности в двора на училището= 

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

РД20012847ВН/09.07.2020 г., относно актуализацията на Списъка на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 

2020/2021 година. 
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13.6. Предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012851ВН/09.07.2020 г., относно актуализиране на Приложение № 21 

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

разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета на община 

Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна. 

13.7. Предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012849ВН/09.07.2020 г., относно допълнение и изменение на 

Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета 

на община Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Социални дейности“ при 

Община Варна. 

 

Колеги предлагам да разгледаме предложение от Бранимир Балачев – 

Председател на група на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000419ВН/08.07.2020 г., относно икономически мерки във връзка с 

последиците от извънредното положение в Република България и 

удължената епидемична обстановка в страната. 

Предлагам следните проекти за решения, а именно: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредба 

на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните такси и цени 

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

Балачев – Председател на група на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна 

с рег. № ОС20000419ВН/08.07.2020 г., Общински съвет - Варна дава 

възможност на лицата, подали декларация по чл. 19 от Наредбата на 

Общински съвет - Варна за определяне размера на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна за определяне на такса за битови 

отпадъци според количеството за 2020 г. и попълнили т.2 от същата, за 

подаване еднократно на коригираща декларация в срок до 31.07.2020 г. 

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

периода, в който ще се осъществява дейността. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 7 от Закона за 

местните данъци и такси и по предложение от Бранимир Балачев – 

Председател на група на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000419ВН/08.07.2020 г., Общински съвет - Варна отсрочва 

заплащането на възникналите задължения за туристически данък за периода 

на извънредното положение и противоепидемичната обстановка за срок до 

15.11.2020 г. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 6 от Закона за 
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местните данъци и такси и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и по предложение от Бранимир Балачев – Председател на 

група на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000419ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава 

частично с 40 % физическите и юридическите лица от заплащане на такса за 

ползване на тротоари, площади и улични платна определена в  Приложение 

1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Варна за периода 14.05.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

 

Искам да Ви кажа, че на база на прогнозите, които дирекция „Финанси 

и бюджет“ даде и оценката, която получихме от Българската асоциация за 

кредитен рейтинг, която към настоящия момент в дългосрочен план е 

перспективна и стабилна, в краткосрочен план – А-3 също е перспективна и 

стабилна. С оглед на добрата събираемост бихме решили, че въпреки 

пандемията да вземем решение частично да удовлетворим една част от 

исканията на търговците, туристическия бранш. Само да Ви кажа, че общата 

стойност от постъпления в приходната част на бюджета на Община Варна 

се лишава със средства в размер на около 1 млн. лв., което се прави от 

данъците на туристическия бранш, и тези които ползват ресторанти и 

заведения. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Само да допълня тези предложения и трите са в резултат на проведени 

срещи, както с бранша на хотелиерите, така също и със сдруженията на 

заведенията, които имат представители тук. Самите решение са резултат от 

проведената среща и консенсус в разговорите са направени така, че да ги 

удовлетворят. Благодаря. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Преди няколко месеца направихме предложение по отношение на 

освобождаване от такса битови отпадъци. В тази връзка първото решение на 

Вашето предложение искам да разясним нещо, защото и двамата сте 

юристи. Чл. 19 от Наредбата на Общински съвет - Варна за определяне 

размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Варна, ал. 2 изменение „Лицата по чл. 17 получаващи услугите, по чл. 18, т. 

3 и т. 4 от приложение 1 към настоящата наредба подават декларация в 

Община Варна, дирекция „Местни данъци“ до 30 ноември на предходната 

година. В случаите когато декларацията се подаде извън този срок, същата 

не подлежи на правни последици, освен когато се подава за допълнителни 

съдове там вече може да се приложи“. С решение на Общинския съвет не 
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може да приемем това което Вие предлагате това може да стане, ако 

променим цялата наредба. Трябва просто да направим промяна в 

нормативен документ, а там вече нещата стоят по съвсем друг начин, а не 

както ще ги приемем. Бих гласувал „за“, защото най-малко преди три месеца 

сме го предложили. Надявам се Вие,  като юристи да го обмислите това 

нещо, защото ще изпаднем в ситуация мнозинството да гласува нещо 

неправилно и да не отговаря на закона. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Умувахме върху тази правна конструкция, считаме че Общинския 

съвет би могъл да даде възможност за подаване на коригираща декларация. 

Ако някой не е доволен да излезе пред туристическия бранш и да каже че 

чисто формално е обсъждано и няма проблем да го оспорва в съда, тъй като 

си има ред за това нещо. 

 

Който е съгласен с така изчетените проекти за решения, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

 

Всички точки в точка разни са предложения, които сме ги обмисляли 

дълго време и сме направили опит максимално да извлечем от 

възможностите на бюджета на общината, за да може да подпомогнем по-

широк кръг проблеми, които възникнаха, във връзка с тази пандемия.  

 

 

Колеги предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20012850ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на 

допълнителни средства по бюджета на Община Варна за проектиране, 

основен ремонт и реконструкция на НУ „В. Левски“, кв. Аспарухово. 

 

Мнения и съображения. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Това е училището, което Община Варна построи и след това беше 

затворено за конструктивни проблеми и опасност за срутване. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Същото е да. 
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Цончо ГАНЕВ 

Мисля, че е плашещо, това което в момента коментираме. Чисто ново 

училище ремонти на ремонтите. Искам да дойде някой от администрацията 

да даде становище. Защо и какво налага да се правят ремонти на ремонтите? 

Сумата пак е огромна и предполагам, че състоянието е плачевно на новото 

училище. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Проблема с това училище е ясен на всички и очевидно колегата Ганев 

търси друг дивидент. Според мен изпълнителя, който ще извършва тези 

ремонти съответно ще ми си търси отговорност. Поставям въпроса това 

училище трябва ли да го направим годно или да не го направим годно? Ако 

кажете, че не трябва да го има това училище в Аспарухово дайте да го 

затваряме или да го съборим. Следва да се потърси отговорност заради 

некачествено строителство, ако има такова, но това няма нищо обща с това 

че това училище наесен трябва да работи.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще използвам Вашия стил на говорене, тъй като казахте, че 

пречиствателната станция е била започната по времето на Кирил Йорданов, 

което ме учуди. Училището е направено по времето на Кирил Йорданов, но 

това го пропуснахте и казахте услужливо преди няколко години беше 

направено, което не е коректно. Става въпрос за изградени стени от 

въпросния изпълнител, който е изпълнил некачествено СМР-тата по 

сградата и заради, който в момента правим този ремонт. Това трябва да е 

ясно за всички, защото ни излъчват и онлайн, за да няма нещо недоизяснено, 

че се прави ремонт на ремонта. Това е част от некачествените СМР-та 

възложени през 2010 г., за което не съм сигурен. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Мога да посъветвам колегата Ганев възложителя на поръчката, тогава 

и изпълнителя аз лично бих подал сигнал от Ваше име до прокуратурата и 

нека да видят кой, защо и как? Всеки от нас има право да подаде сигнал и да 

търси отговорност.  

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

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

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

РД20012850ВН/09.07.2020 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
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осигурени 132 245 лв. с включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2020 

г. за допълнителни ремонтни дейности в НУ „Васил Левски“ чрез 

компенсирана промяна, както следва: 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 54 „Придобиване на земя“ 

(обезщетения за отчуждаване на земя за гробищен парк Запад – с. Тополи) в 

размер на 132 245 лв. с включен ДДС. 

Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 

дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“, за обект „НУ „В. Левски 

– проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ „В. Левски“, в УПИ 

– I-1086, кв,70, 28 мр., кв. Аспарухово“ в размер на 132 245 лв. с включен 

ДДС, в т.ч. 130 565 лв. за  СМР и 1 680 лв. за авторски надзор. 

Промените да се отразят в Приложение № 4 „Разчет за финансиране 

на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 

бюджета на Община Варна 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 - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Колеги предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20012853ВН/09.07.2020 г., относно осигуряване на 

средства за основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни 

площадки на открито в Първа езикова гимназия.  

 

Знаете, че направихме изключително хубави неща в Първа езикова 

гимназия актовата зала, физкултурния салон, но за да бъде довършен целия 

комплекс останаха спортните площадки и това училище да стане образцово. 

Остана инфраструктурата около самото училище включващо тези площадки 

на открито. Предлагам да гласуваме тези средства за Първа езикова 

гимназия, за да може наесен да се похвалим с едно изключително модерно 

и завършено, като инфраструктура училище.  

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

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

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД20012853ВН/09.07.2020 

г., Общински съвет – Варна решава да бъдат осигурени 324 000 лв. с ДДС 

от бюджета на Община Варна за 2020 г. за проектиране, основен ремонт, 

реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в І ЕГ гр. 

Варна, авторски и строителен надзор, чрез компенсирана промяна, както 

следва: 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 

дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“, обект „I  ЕГ – 

преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с 

идентификатор №101352353.247.1 – столова в Зала за културни 

мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25 м.р., гр. Варна“ в размер на 170 000 лв. 

с включен ДДС. 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 54 „Придобиване на земя“ 

(обезщетения за отчуждаване на земя за гробищен парк Запад – с. Тополи) в 

размер на 154 000 лв. с включен с ДДС. 

Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. за 

дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 

дофинансиране на § 51 00 „Основен ремонт“ в размер на 324 000 лв. с ДДС, 

в т.ч. за проектиране, строителни и монтажни работи, авторски и строителен 

надзор за обект І ЕГ „Инженеринг – проектиране и изпълнение на 

строителни и монтажни работи на „Основен ремонт, реконструкция и 

преустройство на спортни площадки на открито в І ЕГ в УПИ ІІ-247, кв. 33, 

25 м.р., район „Приморски“, гр. Варна“. 

Промените да се отразят в  Приложение № 4 „Разчет за финансиране 

на капиталови разходи   по  функции и източници   на  финансиране“ и 

Приложение № 15 „Разчет на разходите, финансирани от приватизационни 

сделки“ към бюджета  на община Варна 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 – 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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Колеги предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20012848ВН/09.07.2020 г., относно финансиране на 

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ гр. Варна за 

извършване на ремонтни дейности в двора на училището. 

 

Става въпрос за довършване на ремонтните дейности в самата 

гимназия  и двора остана незавършен. Считаме, че трябва да се отделят 

средства за ремонтните дейности, за да може този обект също да може 

предаден наесен. 

 

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 местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20012848ВН/09.07.2020 г.,  Общински съвет - 

Варна дава съгласие да бъде предоставен целеви трансфер по § 61-02 

„Предоставени трансфери между бюджети“ в размер на 127 375 лв. с 

включен ДДС на Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ 

за ремонт на дворната площадка, оградата, волейболното игрище, пистата 

за бягане, скок на дължина и хвърляне на медицинска топка и тенис на маса 

в двора на гимназията. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да 

сключи договор за съвместно финансиране между община Варна, Варненска 

търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ и Министерството на 

образованието и науката. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Колеги предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20012847ВН/09.07.2020 г., относно актуализацията на 

Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2020/2021 година. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и  ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
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с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 

3 от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за определяне 

на критерии за включване в списъка на средищните детски градини и 

училища и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012847ВН/09.07.2020 г., Общински съвет – Варна  реши: 

1. Да се запази статута на средищно училище на СУ “Димчо 

Дебелянов” за учебната 2020/2021 година; 

           2. Възлага на Кмета на община Варна да изготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за включване на СУ 

“Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2020/2021 година. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Колеги предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012851ВН/09.07.2020 г., относно актуализиране на 

Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ от бюджета 

на община Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ при 

Община Варна. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация и чл. 34  от Постановление на Министерски съвет 

№381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012851ВН/09.07.2020 г.,  Общински съвет – Варна изменя Приложение 

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

разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.“, приет с Решение №156-

4(№4)/11.02.2020 г. на Общински съвет - Варна, в частта на дирекция 

„Здравеопазване“ при Община Варна, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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Колеги предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012849ВН/09.07.2020 г., относно допълнение и 

изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които 

имат право на транспортни разходи от бюджета на община Варна за 2020 г.“ 

от бюджета на община Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Социални 

дейности“ при Община Варна. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация и чл. 34  от Постановление на Министерски съвет 

№381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012849ВН/09.07.2020 г.,  Общински съвет – Варна допълва и изменя 

Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.“, приет с 

Решение №156-4(№4)/11.02.2020 г., раздел IX на Общински съвет - Варна, в 

частта на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна: 

 

В т. І. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ се изменят следните 

имена и длъжности, както следва: 

24. Дешпинка Димитрова – домашен помощник, придобива следния 

вид:   24. Иван Гъбов – домашен помощник от 03.02.2020 г. 

  

29. Иван Иванов – домашен помощник, придобива следния вид:    

29. Снежанка Аргирова – домашен помощник от 03.02.2020 г. 

 

30. Иванка Костадинова – домашен помощник, придобива следния 

вид:  30. Людмила Илиева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 

 

35. Марийка Петрова – домашен помощник, придобива следния вид:   

35. Тодорка Щерева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 

 

36. Марийка Тодорова – домашен помощник, придобива следния 

вид:   36. Елисавета Илиева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 

 

41. Надежда Силенко – домашен помощник, придобива следния вид:  

41. Илиянка Пенчева – домашен помощник от 02.03.2020 г. 
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48. Ралица Попова – домашен помощник, придобива следния вид:    

48. Сашко Доковски – домашен помощник от 02.03.2020 г. 

 

50. Светлана Янчева - домашен помощник, придобива следния вид:    

50. Вилдан Мустафа – домашен помощник от 02.03.2020 г. 

 

Допълва: 

52. Цветанка Видениева – домашен помощник от 01.01.2020 г. до 

31.01.2020 и  52. Мария Пеева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 

 

На служителите да се изплащат 100% от стойността на месечните 

абонаментни карти за градски транспорт.  

 

В т. ІІІ. КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И 

МЛАДЕЖИ (КСУДМ) се изменят следните имена и длъжности: 

  

28. Маринка Лазарова – детегледач, придобива следния вид:    

28. Марияна Ангелова – детегледач от 20.01.2020 г. 

 

Допълва: 

31. Грета Четова – детегледач от 11.05.2020 г. 

 

На служителите да се изплащат до 90% от стойността на билетите за 

градски транспорт на отработени дни.  

 

           В т. IV. КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА „ГЕРГАНА – ДСХ И ДПЛФУ“ се изменят следните имена и 

длъжности, както следва: 

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ГЕРГАНА“ (към КСУВХ) 

 

8. Нели Стойкова – домакин, придобива следния вид:    

8. Добринка Янева – домакин от 23.03.2020 г. 

 

10. Здравка Щерева – деловодител, придобива следния вид:    

10. Добринка Янева – деловодител от 03.02.2020 до 22.03.2020 г. 

10. Галя Стоянова – деловодител от 23.03.2020 г. 

 

40. Христо Пенчев – работник поддръжка, придобива следния вид:    

40. Васил Василев – работник поддръжка от 01.01.2020 г. след 

неплатен отпуск 
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ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ 

(към КСУВХ) 

 

6. Илияна Гьокова – медицинска сестра (продължителен болничен), 

придобива следния вид:  6. Елена Петрова – медицинска сестра от 

22.04.2020 г. 

 

14. Миглена Желязкова – санитар, придобива следния вид:    

14. Петранка Желязкова.– санитар от 03.02.2020 г. до 01.03.2020 г. 

14. Гиргина Иванова – санитар от 02.03.2020 г. 

 

 

18. Тодор Таракчиев – охрана, придобива следния вид:    

 18. Георги Атанасов – охрана от 24.04.2020 г. 

 

На служителите да се изплащат до 90% от стойността на билетите за 

градски транспорт на отработени дни.  

За новоназначените лица разходите се изплащат от датата на 

постъпване. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

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

предложението се приема. 

  

Повече от 40 искания бяха постъпили за оказване на помощ, във 

връзка с пандемията. Опитахме се да удовлетворим с оглед на 

възможностите на бюджета на Община Варна към този момент, тъй като се 

лишихме от приходи близо  1 500 000 лв. Ако се окаже че след месец ще 

имаме възможности в приходната част, тогава ще удовлетворим и част от 

другите искания. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

  

Край на заседанието: 16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_______/П/__________                                            ______/П/___________ 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


