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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 6 

 

Днес 24.09.2020 г. от 16:00 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 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов  

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

   Отсъства:  Людмила Колева - Маринова 

 

         Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет – Варна, Христо Иванов  - заместник-кмет на Община Варна, Стефка 

Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“, Мартин Златев 

– общински съветник, инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД, Минко Христов – изпълнителен директор на 

„Двореца на културата и спорта“ ЕАД, д-р Божанка Георгиева – 

изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, Андриан 

Вълчев – председател на Управителния съвет на СНЦ „Асоциация за 

външна реклама – Варна“ и адв. Деяна Стефанова – адвокат довереник на 

Общински съвет – Варна.  

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  

 

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

РД20012213ВН/01.07.2020  г., относно приемане на отчета на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г. 

2. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. от Кмета на Община Варна с 

рег. № РД20015160ВН/11.08.2020 г. 

3. Разглеждане на предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

ОС20000564ВН/21.09.2020 г., относно приемане на актуализирана 

Икономическа рамка за 2020 г. 

4. Разглеждане на предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

ОС20000565ВН/21.09.2020 г., относно даване на съгласие за банков 

кредит за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД.  

5. Разглеждане на предложение от Андриан Вълчев – председател на 

Управителния съвет на СНЦ „Асоциация за външна реклама – Варна“ с 

рег. №РД20013626ВН/21.07.2020 г., относно  намаляване на наеманата 

цена за периода от месец март до месец юли 2020 г. с 25% и разсрочване 

на остатъка от дълга с безлихвен погасителен план до 30.06.2021 г. за 

рекламни дейности. 

5.1. Писмо от Пейчо Пейчев – заместник кмет на Община Варна с 

рег. № РД20013626ВН-004ВН/24.09.2020 г. 

  6. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощавания на 

държавни вземания. 

7 . Разни. 

 

Дневният ред е публикуван и допълнен с предложения от кмета на 

Община Варна, като една част от тях касаят приемане и осигуряване на 

средства за различни инфраструктурни проекти. От днешното заседание на 

ПК „Собственост и стопанство“ излязоха с предложение за отпускане на 

допълнителна финансови помощ на две наши търговски дружества за 

„Двореца на културата и спорта“ ЕАД и „Ученическо и столово хранене“ 

ЕАД. Мисля, че този актуализиран дневен ред го получихте. Моля за 

Вашите предложения по така дневния ред. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Г-н Председател, уважаеми колеги тенденциозно наблюдаваме и 

неспазване пълно на правилника на Общински съвет – Варна. 

Материалите, които са включени към точка разни входирани вчера на 

23.09.2020 г. по-никакъв начин не спазват дори 48 часовия срок, който е по 

чл. 25 от правилника. А да не говорим за предложенията които днес 

излязоха от ПК „Собственост и стопанство“ бяха изпратени на колегите в 

14.45 ч., което е недопустимо за такива сериозни инвестиции в стотици 
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милиони левове се изливат в бързината. Недопустимо и несериозно е. За 

мен лично е обидно предполагам и за колегите. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря. Други изказвания. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Г-н Председател мисля, че Вие сте човека който да даде тон тази 

комисия, като изтъкнат юрист да спазва  правилника, който е приет. Не е 

нормално, това което се случва и не мисля, че би трябвало да продължава а 

и в момента дори и не трябва да се случва. За мен не е нормално, това 

което става. Получавам предложение за подкрепа на спортния комплекс 

кога? Преди един час. Ще дадем не знам колко хиляди лева. Днес на обяд 

ли разбра администрацията за тежкото състояние и за нуждата от тези 

средства. Мисля, че не са разбрали днес и би трябвало това нещо да бъде 

пуснато към нас. В крайна сметка ние не сме едни таблети, които каквото 

се спусне да се гласува, защото е много спешно. Спешно е разбирам и 

подкрепям, но да се даде навреме за обсъждане. Аз имам варианти, в които 

да съгласувам и да питам това нещо обосновано ли е или не за да преценя 

гласуването си? Ако гласувам „против“, то няма да е защото не е 

обосновано моето гласуване, ако гласувам „за“ по същия начин. Вие сте 

човека, който трябва да даде тон на тази комисия, да се спазва, защото най-

малко сте юрист. Другото, което искам да попитам за трета комисия 

подред приканвам Вас, Председателя на Общинския съвет и г-н Пейчев 

най-после да запознаете Общински съвет с одита в „Местни данъци“. Защо 

това се крие? Къде е г-н Пейчев? Кога ще подготви документите да ни 

бъдат разпратени и това да бъде обсъдено на комисия по финанси. 

Годината е към края си и аз за пореден път приканвам това нещо да бъде 

направено, но не се прави. Значи оставам с впечатление, че някой нещо 

крие. Не знам дали Вие участвате в това криене, но  е факт, че никой не 

прави така администрацията да пристъпи и да даде един одит, който е 

завършил. Какво се случва в „Местни данъци“? Аз питам за пореден път и 

моля да бъде включено в дневния ред. Искам това нещо да бъде включено 

в дневния ред. Г-н Пейчев да бъде изслушан. Миналия път казахте, че на 

следващата комисия ще го поканим изкарайте стенограмата. Ето я 

комисията дойде. В 11:55са вкарани осем, десет, петнадесет точки, но това 

което искаме да видим като одит какво е било пълно мълчание потулване. 

Ще питам всеки път и Вие ли прикривате нещо? Благодаря. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря и аз. Между другото отговорите на въпросите се състояха 

във Вашето изказване. Действително  има неща, които включихме в точка 

разни, но считам че всички те са от жизнено важно значение за развитието 

на Община Варна. Що се отнася до двете писма от „Двореца на културата 
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и спорта“ ЕАД и „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Вашата колежка 

Ангелова днес беше тук и знае, че при изслушването на годишните отчети  

и на проблемите, които има съответното търговско дружество, тогава 

възникна този въпрос. Ние се стараем своевременно да откликнем на 

нуждите на тези две търговски дружества, за да не изпаднат в ситуация на 

финансова недостатъчност и да дадат лош имидж на нашата община. Що 

се отнася до колегата Пейчев, знаете че аз няма как да разгледам одит без 

да е входиран при мен.  Изслушването му знаете, че по правилник имате 

право на сесията да поискате неговото изслушване в питания и отговори на 

питания и да зададете въпроса конкретно към него. Не крия нищо и който 

ме познава не ми е присъщо. Така, че задайте на него конкретния въпрос. 

Най-вероятно той има някакъв отговор. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Г-н Председател просто искам да внеса малко яснота. Тук е г-н 

Христов – изпълнителен директор на „Двореца на културата и спорта“ 

ЕАД. Колега не съм съгласен, че е нямало преписки напротив г-н Христов 

е пратил две преписки до Общинския съвет за лошото финансово 

състояние и днес при представянето на отчета го каза. Аз също съм се 

запознал с тези преписки дори първата е за средства за над 300 000 лв., но 

после е редуцирана. Така че не е вярно, че не сме информирани. 

Информирани сме още през месец март тази година. Това че в момента 

разглеждаме финансовото състояние  и ще вземем решение на ПК 

„Финанси и бюджет“ или няма да вземем решение без значение, което е 

въпрос на гласуване на нашите колеги общински съветници.  Спортна зала 

е търговско дружество, което търпи най-много загуби. Над 80% има отказ 

на всички мероприятия. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

На комисия по здравеопазване са разгледани въпроси, които проф. 

Клисарова ме помоли да поставя, тъй като не са включени като точки в 

дневния ред. Първия въпрос е финансовото състояние на туб диспансера и 

комисията е взела решение с молба за финансиране, тъй като от три месеца 

персонала не е получавал заплати и тока им не е платен. Всички 

единодушно са гласували за финансиране на ДКЦ-тата и общинските 

болници поради COVID-19. Въпроса на проф. Клисарова е защо тези 

точки, когато е обещано не са включени в дневния ред.  

 

       Бранимир БАЛАЧЕВ 

       Действително днес проведохме такива разговори, включително и с 

Председателя на Общинския съвет. Подготвят се в момента определени 

документи и   стигнахме до консенсус включително и с проф. Клисарова, 

че това ще бъде едно от нещата, което ще бъде разгледано на заседанията, 
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които ще се проведат през месец октомври. Уведомила съм я за това и тя 

знае нашите аргументи. 

 

Предлагам да гласуваме дневния ред състоящ се от седем точки с така 

направените допълнения в точка разни, а именно: 

 

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

РД20012213ВН/01.07.2020  г., относно приемане на отчета на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г. 

2. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на Община 

Варна за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. от Кмета на Община Варна с 

рег. № РД20015160ВН/11.08.2020 г. 

3. Разглеждане на предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

ОС20000564ВН/21.09.2020 г., относно приемане на актуализирана 

Икономическа рамка за 2020 г. 

4. Разглеждане на предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

ОС20000565ВН/21.09.2020 г., относно даване на съгласие за банков 

кредит за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД.  

5. Разглеждане на предложение от Андриан Вълчев – председател на 

Управителния съвет на СНЦ „Асоциация за външна реклама – Варна“ с 

рег. №РД20013626ВН/21.07.2020 г., относно  намаляване на наеманата 

цена за периода от месец март до месец юли 2020 г. с 25% и разсрочване 

на остатъка от дълга с безлихвен погасителен план до 30.06.2021 г. за 

рекламни дейности. 

5.1. Писмо от Пейчо Пейчев – заместник кмет на Община Варна с 

рег. № РД20013626ВН-004ВН/24.09.2020 г. 

  6. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощавания на 

държавни вземания. 

7 . Разни. 

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

РД20017957ВН/23.09.2020 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

финансови средства за проект „Модернизация на културна инфраструктура 

в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков 1928", гр. Варна" по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

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

РД20017970ВН/23.09.2020 г., относно осигуряване на средства по бюджета 

на Община Варна за обезопасяване на четири броя пешеходни пътеки на 

територията на град Варна.   

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

РД20017967ВН/23.09.2020 г., относно осигуряване на средства по бюджета 

на Община Варна за предпроектни проучвания за изграждане на 

кръстовища на две нива съгласно ОУП на град Варна.   
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           7.4. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20017966ВН/23.09.2020 г., относно „Основен ремонт на пътни връзки 

фактически свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на Община Варна 

за 2020 г. 

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

РД20017968ВН/23.09.2020 г., относно изграждане на техническа 

инфраструктура на СО „Добрева чешма“. 

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

РД20017969ВН/23.09.2020 г., относно допълнително финансиране на обект 

„Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ – качване от бул. „Атанас 

Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав 

Варненчик“, гр. Варна.   

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

РД20017965ВН/23.09.2020 г., относно предпроектни проучвания за обект: 

„Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - 

направление на трасето от индустриална зона Варна до к.к. „Златни 

пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар 

Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо 

задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – 

фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и 

изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - направление 

на трасето от индустриална зона Варна до к.к. „Златни пясъци“, 

определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ и в 

гр. Варна след избор на вариант на трасе/маршрут“. 

 7.8. Писмо от ПК „Собственост и стопанство“ с рег. № 

ОС20000571ВН/24.09.2020 г., относно отпускане на финансови средства за 

търговските дружества „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и 

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

 - Писмо от Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД с рег. № РД20011513ВН-003ВН/24.09.2020 г. 

  
        Който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020  г., относно приемане на отчета 

на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община 

Варна за 2019 г. 
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Колеги това е една много голяма тема, която е разисквана няколко 

пъти. Включително имаше публично обсъждане на бюджета в Юнашкия 

салон. След това имаше много широко обсъждане и в медиите. Предлагам 

Ви да не изслушваме г-жа Господинова – директор на дирекция „Финанси 

и бюджет“, защото едно и също нещо ще го повтаряме няколко пъти. За по 

експедитивна работа предлагам за разглеждането на това предложение да 

приемем, че всички ние сме запознати, защото материалите също са 

изпратени много отдавна и тук не може да бъдем обвинени, че в последния 

момент са дадени и т.н. Презентацията за общественото обсъждане беше 

качено на сайта на Общинския съвет и има изготвен протокол. Ако имаме 

въпроси по приемането на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2019 г. към директора на дирекция 

„Финанси и бюджет“ г-жа Господинова, която съм поканил днес тук.  

 

Цончо ГАНЕВ 

Искам да попитам г-жа Господинова, защото според мен не е редно 

всяка година включително и тази в момента се отчита. Залагат се средства 

предварително планувани големи буфери. Само в едно от перата имаме 5 

млн. лв. буфер. Не е нормално, защото когато плануваме казваме едни 

цифри в последствие правим актуализация и в края на годината се 

получава съвсем друго. Получава се един буфер и според мен достатъчно 

голям екип е дълги години работят заедно и мисля, че могат да прецизират 

мерките и сумите, а не да се залагат огромни буфери в милиони левове. 

Няма да губя времето на всички други, които в момента ги имате цифрите. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Въпроса e имало ли е буфер или е нямало? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Къде е този буфер? 

 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Други въпроси има ли? Той цитира някаква цифра 5 млн. лв. Не мога 

да се ровя сега в тази дебела папка не мога да преценя къде е точно. 

 

  Колеги, предлагам да гласуваме анболк предложението на кмета на 

община Варна за приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства 

от Европейския съюз на община Варна за 2019 г. и приложенията към него 

и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
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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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет - Варна приема уточнен 

годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община 

Варна към 31.12.2019 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:  
  
  

 
Уточнен план 
31.12.2019 г. 

Отчет 
31.12.2019 г. 

  
I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр. № 1/, в т.ч.: 

                 

 
       401 985 832 

/в лв./ 
          368 929 393 

 
1. Приходи за Делегирани държавни дейности:                   164 646 574 

 
155 559 046 

 
 Неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Приходи и доходи от собственост 

- Глоби, санкции и наказателни лихви 

- Други приходи 

- Внесен ДДС /-/ 

- Помощи и дарения от страната 
 

             864 894 
             656 085 

                   11 
            97 771 
            -19 453 
          130 480 

 
 

864 894 
656 085 

11 
97 771 

-19 453 
130 480 

 

 Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                          
- обща субсидия (по § 31-11)                                                                    
- получени целеви трансфери (по § 31-18)                      
- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по § 31-28)                                                                                                         
- възстановени трансфери (субсидии)  (по § 31-20)                                                                                                         
 
Трансфери от и за  бюджети и сметки за 
средствата от ЕС  
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.: 

151 354 395 
145 250 404 

83 017 
6 041 517 
/-20 543/ 

 
3 865 831 

    
            8 561 454 

   
 

151 354 395 
145 250 404 

83 017 
6 041 517 
/-20 543/ 

 
3 865 831 

    
                /-526 074/ 

 
 

 - остатък в лв. по сметки от предходния период 
(+) 
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            
 

            8 561 454 
                   
 0 
 

                 8 561 454 
  

             /-9 087 528/ 
 

2. Приходи за Местни дейности: 237 339 258 
 

                213 370 347 

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Имуществени и други данъци 

- Неданъчни приходи, в т.ч.: 

     152 198 576 
   88 427 246 
   63 771 330 

                152 198 576  
            88 427 246 
           63 771 330 

    Постъпления от продажба на нефинансови активи по 
§40 

2 398 248              2 398 248 

   

Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                        28 366 100           28 366 100 
 

- обща изравнителна субсидия за местни дейности 
от ЦБ за общини (по § 31-12) 

 

- целева субсидия от ЦБ за  

 
        198 300 

 

 
                      198 300 
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капиталови разходи (по § 31-13)                                                                                                               
 
      -  получени целеви трансфери (по  § 31-18) 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от 
ЕС, в т.ч.:                                                        
-Трансфери м/у бюджети (нето)  
-Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС 
(нето) 
 
Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 

 

- Предоставени заеми (-) 
 

- Възстановени заеми (+)      

      2 392 300 
 

25 775 500 
 

 
/- 16 633 878/ 
 / -2 934 751/ 

 
/-13 699 127/ 

 
/-4 038 215/ 

 
/-16 908 891/ 

 
12 870 676 

                      2 392 300 
 

25 775 500 
 
 

 /-16 633 878/          
/ -2 934 751/ 

 
/-13 699 127/ 

 
/-4 038 215/ 

 
/-16 908 891/ 

 
       12 870 676 

 
 

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                               77 446 675              53 477 764 
 

 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)                      /– 45 136/                /– 45 136/ 
 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)                        109 107                     109 107 
 Заеми от чужбина (нето)                                                                       5 848 520                 5 848 520 
 Заеми от банки и други лица в страната (нето)                            17 452 664                17 452 664   
 Погашения на държавни/общински/ценни книжа (-)              /- 4 533 887/             /- 4 533 887/ 
 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове   
нето (+/-) :                                                                                                      673 154                     673 154  
 Приватизация на дялове, акции и участия (+)                                     770 700                    770 700  
 Друго финансиране - нето (+/-)                                                                   63 612                       63 612 
 Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:                            57 107 941               33 139 030   
- остатък в лв. по сметки от предх .период (+)                            56 537 599               56 537 599 
- остатък в лв. равност. по валутни сметки от предходен период (+)  528 948        528 948 
- остатък в касата в лв. от предходния период (+)                      41 357                             41 357 
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                             0                    /-23 349 883/ 
- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)  0      /-594 888/ 
- наличност в касата в лева в края на периода (-)                               0                                /- 24 140/ 
- преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в 
страната (+/-)                                                                                                   37                                       37 
 
 
   Уточнен план 

 31.12.2019 г. 
Отчет 

31.12.2019 г. 

  
II.  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр. №2, Пр. №3/, в т.ч. 

по  функции:         
      

 
401 985 832 

/в лв./ 
368 929 393 

 Общи държавни служби                              23 210 615 22 594 395 

 Отбрана и сигурност 4 345 631 2 472 290 
 Образование 145 993 787 138 552 601 
 Здравеопазване 21 876 331 19 833 698 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        20 717 219     19 257 985 
 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 129 857 967 113 500 896 
 Почивно дело, култура и религиозни дейности           26 052 563 

 
24 454 507 
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 Икономически дейности и услуги 27 813 717 26 145 019 
 Разходи некласифицирани в други функции        2 118 002 2 118 002 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2019 г.:                                  401 985 832 368 929 393 
               

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет - Варна приема уточнен 

годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на 

капиталови разходи по функции и източници на финансиране на 

община Варна към 31.12.2019 г.:  уточнен годишен план – 97 343 379 лв., 

отчет – 89 583 329 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 

6а, Пр. № 12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за 

капиталовите разходи за съфинансиране на оперативни програми и 

проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 17). 

 

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

самоуправление, местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 

финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет - Варна приема преходен 

остатък към 31.12.2019 г. в размер на 33 056 439 лв., в т.ч. от държавни 

дейности – 9 087 528 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 2 092 

519 лв. и от местни дейности – 21 876 392 лв. /Пр. № 11/. 

 

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

самоуправление, местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 

финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 

годишен план и отчет към 31.12.2019 г. за следните целеви разходи, както 

следва:       

   4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14 

„Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ за: 

    4.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 

„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 154 750 

лв., отчет – 153 900 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 850 лв. 
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   4.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 

„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 215 631 

лв., отчет – 136 971 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 78 660 лв. 

    Общо по 4.1.1. и 4.1.2. за лечение на граждани и инвитро 

процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването”: уточнен годишен план – 370 381 лв., отчет – 290 871 лв. 

/Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 79 510 лв. 

     4.1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното 

осигуряване”: уточнен годишен план – 104 150 лв. и отчет – 102 950 лв. и 

преходен остатък в размер на 1 200 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална 

програма“/.                   

    4.1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 

местна дейност 589„Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен 

годишен план – 9 600 лв. и отчет – 9 600 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална 

програма“/.                

     Общо по 4.1.3. и 4.1.4. за комунално битови разходи на социално 

слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета 

на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: 

уточнен годишен план – 113 750 лв. и отчет – 112 550 лв. и преходен 

остатък в размер на 1 200 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма“/      

  4.1.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 9 

442 лв.  и отчет – 9 442 лв. /Пр. № 2/. 

 4.1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на 

местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”:  уточнен 

годишен план – 7 983 194 лв.,  отчет - 7 773 194 лв. и преходен остатък в 

размер на 210 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.  

                           

    4.2. Разходи по план сметка „Чистота” за 2019 г.: уточнен 

годишен план към 31.12.2019 г. – 38 500 792 лв., отчет – 29 471 692 лв. и 

преходен остатък към 31.12.2019 г. в размер на 9 029 100 лв. /Пр. № 7/. 

    4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 

приходи по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи“ /Пр. № 10/. 

   4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания 

и наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за 

2019 г. в размер на 3 149 134 лв., отчет на приходите за 2019 г. – 3 149 134 

лв. Уточнен годишен план на разходите за 2019 г. в размер на 3 149 134 

лв., отчет на разходите за 2019 г. – 2 919 207 лв. и преходен остатък към 

31.12.2019 г. в размер на 229 927 лв./Пр. № 16/. 

  4.5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.: уточнен 

годишен план в размер на 2 392 300 лв., отчет – 2 052 141 лв. и преходен 
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остатък в размер на 340 159 лв. /Пр. № 4 „Отчет на разходите, извършени с 

целева капиталова субсидия за 2019 г.“/ 

  4.6. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 

2019 г. - уточнен годишен план на приходите – 4 370 889 лв., отчет на 

приходите за 2019 г. – 4 370 889 лв.; уточнен годишен план на разходите – 

4 370 889 лв. и отчет на разходите – 4 367 110 лв. /Пр. № 8/. 

  4.7. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 

приходи от приватизационни сделки за 2019 г.: уточнен годишен план на 

приходите – 1 945 411 лв. и отчет на приходите – 1 945 411 лв.; уточнен 

годишен план на разходите – 1 945 411 лв., отчет на разходите – 1 241 862 

лв.; преходен остатък към 31.12.2019 г. в размер на 703 549 лв. /Пр. № 13/. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет - Варна приема уточнен 

годишен план и отчет на разходи за 2019 г. по определени дейности и 

приложения:  

 - разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ /Пр. № 5/; 

 - разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 

/Пр. № 5а/; 

 - разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ /Пр. № 5б/;  

 - разходи за дейност 622 „Озеленяване“, дейност 623 „Чистота“ и 

дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ и дейност 

759 „Други дейности по културата“ /Пр. № 5в/;  

 - разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ / Пр.№ 6/;  

 - разходи за общинските предприятия /Пр.№ 6а/;  

 - разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 

годишен план и отчет към 31.12.2019 г. на общинските програми /Пр. № 

8/, както следва: 

    6.1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора 2019 г.“: уточнен годишен план – 309 927 лв. и отчет – 

309 927 лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по 
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вътрешната сигурност“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 

– 119 370 лв. и отчет – 119 370 лв.   

    6.2. Общинска програма „Младежки дейности 2019 г.”: уточнен 

годишен план –  781 293 лв. и отчет – 781 293 лв. по бюджета на местна 

дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и 

други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен 

план – 20 690 лв. и отчет – 20 690 лв.; по § 45 „Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 

– 465 788  лв. и отчет – 465 788 лв.; по § 42 „Текущи трансфери, 

обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 3 384 лв. 

и отчет – 3 384 лв. 

  6.3. Общинска „Програма на община Варна за квалификация и 

насърчаване на педагогическите специалисти през 2019 г.“: уточнен 

годишен план – 72 074 лв. и отчет – 72 074 лв. по бюджета на местна 

дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по § 45 „Субсидии 

и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: 

уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.  

   6.4. Общинска програма „Програма на община Варна за 

приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни 

етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 г.“: 

уточнен годишен план – 60 005   лв. и отчет – 60 005   лв. - по бюджета на 

местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по § 45 

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв.  

   6.5. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на 

творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2019 г. в 

община Варна“: уточнен годишен план – 171 242 лв. и отчет – 171 242 лв. - 

по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в 

т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“: уточнен  годишен план – 66 500   лв. и отчет – 66 500   

лв. и по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: 

уточнен годишен план – 18 683 лв. и отчет – 18 683 лв. 

   6.6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 

рехабилитация на детско-  юношеското наднормено тегло: уточнен 

годишен план – 19 936 лв. и отчет – 19 936 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 19 936 лв. и отчет - 19 936 лв. 

    6.7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 

профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен 

план – 19 943 лв. и отчет – 19 943 лв. по бюджета на местна дейност 469 

„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други 
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текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 

19 943 лв. и отчет - 19 943 лв. 

   6.8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха 

сред деца“ – уточнен годишен план – 6 200 лв. и отчет – 6 200 лв. - по 

бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 

т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“: уточнен годишен план – 6 200 лв. и отчет - 6 200 лв. 

   6.9. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 

увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 25 000 лв. 

и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности 

по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет - 

25 000 лв.   

   6.10. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки 

заболявания“: уточнен годишен план – 15 050 лв. и отчет – 15 050 лв. - по 

бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 

т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“: уточнен годишен план – 15 050 лв. и отчет - 15 050 лв.  

 6.11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен 

годишен план – 17 000 лв. и отчет – 17 000 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 17 000 лв. и отчет - 17 000 лв. 

 6.12. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, 

зависими от психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и 

отчет – 75 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 

75 000 лв.   

 6.13. Общинска програма „Профилактика на женското здраве - 

трансвагинално ултразвуково изследване“: уточнен годишен план – 30 000 

лв. и отчет – 30 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други 

дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 30 000 

лв. и отчет 30 000 лв. 

 6.14. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“: 

уточнен годишен план – 44 880 лв. и отчет – 44 880 лв. - по бюджета на 

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 44 880 лв. и отчет 44 880 лв. 

 6.15. Общинска програма „Скрининг на заболявания на 

щитовидната жлеза“: уточнен годишен план – 32 890 лв. и отчет – 32 890 

лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
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нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 32 890 лв. и отчет 32 

890 лв. 

 6.16. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната 

шийка“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по 

бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 

т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет 18 000 лв. 

  6.17. Общинска програма „Скрининг на заболявания на простатната 

жлеза“: уточнен годишен план – 24 600 лв. и отчет – 24 600 лв. - по 

бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 

т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“: уточнен годишен план – 24 600 лв. и отчет 24 600 лв. 

6.18. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: уточнен 

годишен план – 29 992 лв. и отчет – 29 992 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 29 992 лв. и отчет 29 992 лв. 

 6.19. Общинска програма „Профилактика на сънната апнея“: 

уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на 

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет 20 000 лв. 

6.20. Общинска програма „Зеленият двор на Варна“: уточнен 

годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 61-02 

„Предоставени трансфери“ (-)“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет  

25 000 лв. 

6.21. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: 

уточнен годишен план – 24 970 лв. и отчет – 24 970 лв. - по бюджета на 

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 24 970 лв. и отчет 24 970 лв. 

6.22. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и 

профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“: уточнен 

годишен план – 12 077 лв. и отчет – 12 077 лв. - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по § 43 

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 

уточнен годишен план – 12 077 лв. и отчет 12 077 лв. 

  6.23. Общинска програмa „Социална програма на община Варна 

2019“: уточнен годишен план на местната дейност – 3 389 317 лв., отчет на 

местната дейност – 3 388 117 лв. и преходен остатък 1 200 лв. - по бюджета 

на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване” и местна дейност 561 „Социален асистент“ – 960 000 лв. в 

т.ч. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
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нестопанска цел“: уточнен план – 52 000 лв. и отчет – 52 000 лв. и по § 42 

„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 

годишен план – 113 750 лв. и отчет – 112 550 лв. 

   6.24. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 2 045 

473 лв. и отчет – 2 045 473 лв. - по бюджета на местна дейност 714 

„Спортни бази за спорт за всички“, в т.ч. по § 45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен 

годишен план – 1 420 343 лв. и отчет – 1 420 343 лв. и по § 42 „Текущи 

трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план 

– 14 728 лв. и отчет – 14 728 лв.   

   6.25. Общинска програма за „Международни и местни културни 

прояви“: уточнен годишен план – 4 190 706 лв. и отчет - 4 015 831 лв. - по 

бюджета на местна дейност - 759 „Други дейности по културата“, 

дофинансиране на държавна дейност 739 „Музеи и галерии с регионален 

характер“ и на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности 

по религиозното дело“, в т.ч.: 

-  по § 42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинства“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 

културата“: уточнен годишен план – 206 573 лв. и отчет – 206 573 лв. 

-  по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 

културата“: уточнен годишен план – 411 786 лв. и отчет 411 786 лв.; 

-  по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел“ по бюджета на:  

*на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен 

годишен план – 585 400 лв. и отчет – 585 400 лв.    

 * на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по 

религиозното дело“: уточнен годишен план –  740 301 лв. и отчет – 665 426 

лв.; 

 6.26. Общинска програма за устойчиво творческо развитие на 

фолклорен ансамбъл „Варна - НЧ „Христо Ботев - 1928““ за 2019 г. по 

бюджета на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по § 45 

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел“: уточнен годишен план – 95 000 лв. и отчет – 95 000 лв.   

  6.27. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен 

план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862 

„Туристически бази“, в т.ч. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 

18 000 лв.   

   6.28. Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия 

към Общински съвет гр. Варна за 2019 г.:  уточнен годишен план – 35 730 

лв. и отчет – 35 730 лв. - по бюджета на местна дейност 123 „Общински 

съвети“. 
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     7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 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 чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на 

лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2019 г. /Пр. № 15/. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 

сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019 г. /Пр. № 12, 

Пр. № 17/. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси, чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 

2019 г. на трансферите за местни дейности, предоставени от 

Централния бюджет като § 31-12 „Обща изравнителна субсидия“, 

съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2019 г. /Пр. № 19/. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 

приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 

влогове  за 2019 г. /Пр. № 20/. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
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публичните финанси и чл. 36 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. № 

РД20012213ВН/01.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема Одитен 

доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 

2019 г. на община  Варна /Пр. № 21/.  
 

  Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме информация за изпълнение на 

Бюджета на Община Варна за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20015160ВН/11.08.2020 г. 

          Информацията я имате своевременно е публикувана. Имате ли 

някакви въпроси към дирекция „Финанси и бюджет“ за изпълнението на 

първото шестмесечие на бюджета за 2020 г. 

 Това го разглеждаме само за информация и за сведение. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме предложение от инж. Злати 

Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

ОС20000564ВН/21.09.2020 г., относно приемане на актуализирана 

Икономическа рамка за 2020 г. 

           Мнения и съображения по тази точка? 

 

Цончо ГАНЕВ 

 В изпратените вчера документи беше посочено за огромните 

задължения, които има „Градски транспорт“ ЕАД към доставчика на 

гориво и към НАП. Искам да попитам г-н Златев на каква цена купуваме 

горивото, защото тези големи суми би трябвало да има обяснение каква е 

цената.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Молба към всички колеги. Нека своевременно, когато искаме да 

зададем въпрос, а не когато сме на ръба и минем в режим на гласуване. 
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Злати ЗЛАТЕВ 

Уважаеми дами и господа общински съветници при нас всичко става 

с обществена поръчка. Доставката на горива е с обществена поръчка и е на 

цената на „Лукойл“ за деня. В момента за деня е 1.31 лв. без ДДС.  

   

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Само да кажете срока на поръчката, кога изтича? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

 Старата поръчка изтича сега до края на месеца. Имаме през 

софийската борса сключен нов договор, който е за две години. 

 

 Цончо ГАНЕВ 

 1.31 лв. без ДДС, но каква е крайната цена на литър, защото там 

имаме акцизи и имаме и данъци. Каква е крайната цена на литър? Колегите 

го тълкуват искам Вие да ми отговорите, за да бъде записано. 

 

 Злати ЗЛАТЕВ 

 Цената на литър е цената на „Лукойл“ за деня без ДДС. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Тук са вкарани всички акцизи. Цената е добра и аз съм я смятал, тъй 

като аз няколко пъти съм ходил в „Градски транспорт“ ЕАД във връзка с 

техните проблеми. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, за да не оставате без 

съмнение в залата аз Ви предлагам до сесия от „Градски транспорт“ ЕАД 

да ни предоставят справка за последните седем дни каква е цената на литър 

или през периодите, които зареждат? На каква единична цена са зареждали 

с крайна цена, което ще бъде изпратено до всички общински съветници. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря г-н Председател идеята Ви е добра, тъй като всички ще 

бъдат информирани. Г-н Златев мисля, че няма нужда да вземем специално 

решение, защото това Ви влиза в задълженията. Представете една справка 

до Председателя на Общинския съвет, за да може да бъде изпратено до 

колегите. 

 

 Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение от инж. 
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Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. 

№ ОС20000564ВН/21.09.2020 г., Общински съвет - Варна утвърждава 

„Актуализирана икономическа рамка за 2020 г., съгласно Приложение № 

1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в размер на 0,6405 

лв./км без ДДС или общо 6 789 000 лв. (шест милиона седемстотин и 

осемдесет и девет хиляди лева) без ДДС за 2020 г.  

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа 

рамка за 2020 г., в размер на 8 147  000 лв. (осем милиона сто четиридесет 

и седем хиляди лева) с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други 

дейности по транспорта и пътищата“, §10-20 по бюджета на Община Варна 

за 2020 г., Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“, като от тях 804 000 (осемстотин и 

четири хиляди лева) с ДДС да бъдат осигурени като компенсирана 

промяна от дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата“ – 

Приложение № 9 от Бюджет за 2020 г. на дейност „Транспорт“ за 

разходите за транспорт по групи правоимащи. 

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

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

  

 Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

                         ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от инж. Злати Златев 

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

ОС20000565ВН/21.09.2020 г., относно даване на съгласие за банков кредит 

за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД. 

Уважаеми колеги преди малко казах, че ние няколко пъти с колегата 

Сивов сме ходили в  „Градски транспорт“ ЕАД, след като разбрахме, че 

голяма част от средствата изтичат под формата на лихви към НАП. Тогава 

обърнахме внимание, тъй като данъците винаги се плащат с високи лихви, 

което не е в интерес на общината и на търговското дружество. В тази 

връзка заедно с Председателя на Общинския съвет и други колеги 

общински съветници предприехме действия за изтегляне на заем, с който 

да се покрият тези задължения и мисля че положителното салдо беше 

около 400 000 лв. т.е. ще спечели общината от този трансфер.  С оглед на 

това, че „Българската банка за развитие“ АД е банка, която стимулира 

обществени и частни търговски дружества, като съответно е с най-добри 
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лихвени проценти и за това ръководството на „Градски транспорт“ ЕАД 

предприе действия в тази насока. Смятам, че предложението е удачно и 

решението, което ще го вземем е съобразено с интересите на общината по 

отношение на срок, лихви и т.н. е защитено в проекта за решение. 

Моля за Вашите мнения и предложения. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Г-н Председател начина, по който представихте точката ако е сам по 

себе си е абсолютно обосновано и си заслужава. В случая не решаваме 

проблема, а запушваме една дупка, но продължаваме да пълним лодката. 

Няма как в „Градски транспорт“ ЕАД да вземем кредит да погасим тези 

задължения и да имаме по-ниска лихва., но в същото време продължаваме 

да трупаме нови задължения. Запушваме една дупка, а другите от където 

изтичат големите пари и големите съмнения, където ги имаме всички ние 

част от опозицията да не ги коментираме. Само по себе си правилно е това 

което казвате обосновано е, но това не решава проблемите в „Градски 

транспорт“ ЕАД. 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Мисля, че днеска вземахме решение, че с тези проблеми търговските 

дружества да изготвят икономически план или бизнес план и това беше 

едно от решенията, които взема ПК „Собственост и стопанство“. Именно 

по отношение на всички търговски дружества включително и на „Градски 

транспорт“, за да видим действително има проблеми, никой не ги крие и те 

не са тайна. Знаете, че тази година е и малко по особена свързана с корона 

вируса, с това че туризма спадна и от там пътнико потока и т.н. има си ред 

причини. Поддържам тезата, че всяко едно управленско тяло на едно 

общинско търговско дружество, трябва да направи бизнес план, 

актуализация на персонала и актуализация на приходната и разходната 

част и да се яви пред нас, за да може да вземем решението и да намерим 

най-добрия подход за заздравяването на тези търговски дружества. Тук не 

запушваме само дупката, а преставаме да плащаме 11% лихва на 

държавата. Вместо това идеята е да се плаща лихва от порядъка на 2,5% до 

3% максимум. Знам, че лихвеният процент е до 5,5%, но така са го 

предложили. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз бих искал да влезем в конкретика по темата и призовавам 

колегата Ганев да направим сега дебата. Говори за изтичане на средства за 

големи дупки и т.н. готов съм на това заседание да коментираме темата. 

Мисля, че е ясно как са натрупани тези задължения, ако се запознаете със 

справката, която е приложена към предложението на Съвета на 

директорите на „Градски транспорт“. По месеци разликата в приходите на 

дружеството от месец март насам спрямо базата през 2019 г. Само за месец 
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август имаме 1 200 000 лв. по-малко приходи. Върнете се назад в месеците 

и ще видите, че има месеци с приходи от 300 000 лв. до 400 000 лв. 

Отделно от това знаете, че през тази година въз основа на сключен 

колективен трудов договор бяха повишени заплатите в дружеството с 10%, 

което е около 200 000 лв. месечно и натоварва разходната част на 

дружеството. Всички знаете, че цената на билетчето е 1 лв. и тя не  е 

променяна от 2007 г. Посочете ми една цена в страната която не се е 

променила дори с 1% на каквато да е стока или услуга. Сядаме и 

коментираме, но не с общи приказки, че имало изтичания и не знам какво.   

Мартин ЗЛАТЕВ 

Г-н Балабанов това е истина, но само че има няколко неща, които 

трябва да обсъдим. Теглят се 10 млн. лв., но в момента имаме 7 млн. лв. 

задължения към НАП и над 3 млн. лв. задължения към доставчици. 

Успокояваме топката доставчиците си получават парите за момента и НАП 

няма да имаме лихви, но ще имаме по-малко лихви. От утре обаче какво 

правим? От нова година „Градски транспорт“ отново ще е на загуба. 

Проблемът не е в това, че в момента е на загуба, а ние че не може да 

съберем парите. Няма достатъчна събираемост от ОП „ТАСРУД“, за да 

могат да се превеждат пари към „Градски транспорт“, за да изпълнява 

функционалните си задължения. В момента знаете, че няма контрольори 

по автобусите, които да събират парите. Знам по време на пандемията 

имаше дни, в които имаше загуба от 20 000 лв. до 30 000 лв. загуба на ден. 

Отделно имаме приходи в ОП „ТАСРУД“, които ние не ги знаем в 

момента, но превеждаме редовно някаква субсидия. Защо там при това 

разпределение на контрольори и кондуктори? Все още имаме кондуктори и 

контрольори в „Градски транспорт“. Нали така г-н Златев? Аз съм съгласен 

за заема да спасим положението, но до края на годината ние трябва да 

вземем решение този правилник да се приеме и контрольорите да бъдат 

назначени и те да събират парите, които са за „Градски транспорт“. Иначе 

наистина ние ще станем социален транспорт. Аз не съм съгласен с начина 

на събираемост и от там това е запушване на дупка. В програмата 60/40 

участвате ли? 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Не могат, защото имат задължения. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Г-н Златев повдигна въпроса за „ТАСРУД“ и само ще спомена, че 

въпросната наредба отлежаваше преди няколко седмици месеци наред по 

бюрата в тази сграда. С мен се свързаха хора, за да сигнализират за този 

прецедент. Трябваше да говоря с шефа на „ТАСРУД“, с г-жа Маринова – 

заместник – кмета, г-н Пейчев – заместник- кмета, за да стигнем до 

някакъв извод, че тази наредба най-после по някакъв начин ще бъде качена 

на сайта да й върви срока и от там нататък да почне назначаване на хора. 
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Г-н Балабанов приветствам, това което казахте за диспут, но само ще Ви 

припомня, че в началото на годината на една от сесиите поехте 

ангажимент като отговор на г-жа Стела Николова, че ще свикате нарочна 

сесия с една единствена точка „Градски транспорт“ и когато сте поели 

такъв ангажимент, трябва да го спазите. Председателя на комисията не 

знам какво прави, но аз искам към Вас да се обърна „Градски транспорт“ 

да подготвят всички документи, план което каза г-н Балачев, че е взето 

решение на ПК „Собственост и стопанство“ и когато ги имаме тези 

документи своевременно да бъдат изпратени и да бъде свикана една 

своевременна една нарочна сесия и да обсъдим всичко свързано с „Градски 

транспорт“.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Съгласен съм донякъде с изказванията и на двамата колеги. Мисля, 

че съм поел ангажимент за заседание на комисия, а не заседание на 

Общинския съвет. Ангажирам се да го изпълня и както казахте колега 

Ганев да гледаме наредбата, внесена е и транспортната схема в комисия по 

транспорт. След като се внесе и бизнес програмата, която се изисква по 

новия Закон за публичните предприятия и да проведем дебат. Също така 

продължавам да твърдя, че не бива да твърдим, тъй като както аз така и 

Вие не разполагате с конкретни документи. Не смятам, че наредбата ще 

реши кой знае какви проблеми на „Градски транспорт“. Обективно Ви го 

казвам, но може би като седнем да четем наредбата и да разглеждаме 

детайлно всички ще се убедите г-н Златев донякъде по отношение на 

контрола сте прав, аз даже бях краен, когато гледах спада в приходите и си 

мислех, че тотално е занижен контрола. За това си направи труда да се 

свържа с „Транстриумф“, които карат една част от линията № 409 и 

дружеството е частно търговско, където контрола при всички положение е 

на ниво. В момента за последния месец прихода им от 12 000 лв. дневно е 

спаднал на 3 500 лв. при стриктен контрол от тяхна страна и това Ви го 

гарантирам. По отношение на приходите в „ТАСРУД“, за които казахте че 

не ги споменаваме те са под 10 000 лв. дневно. На практика не дават кой 

знае какво голямо отражение на спада в приходната част на „Градски 

транспорт“. Ако греша с цифрата, моля г-жа Господинова да ме поправите. 

Отново поемам ангажимент да направим заседание на ПК „Транспорт“, 

тъй като г-н Сивов е тук и няма да има нищо против да седнем и да 

обсъдим детайлно всички въпроси.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Аз също мисля, че има много неща да си кажем включително и 

въпроса за цената на билета, защото социална функция, но все пак бизнеса 

има определени правила, които може би трябва да се спазват. Мисля, че на 

това заседание ще излязат много идеи и мисля, че г-н Златев, трябва да се 

подготви. 
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Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги вече постоянно 

започнахме да говорим за тази тема. Простичко продаваш ли една стока 

под себестойността няма как да печелиш ще бъдеш на загуба. В момента 

ще се вземе този заем и ще се намалят плащанията по отношение на 

лихвите, ще се издължат „Градски транспорт“ към доставчиците и към 

НАП и пак ще продаваме услугата под себестойността, до като стигнем до 

същия проблем. Ако искате четете наредбата, но каквото искате да 

направите за мен това няма решение. Ако искате решение колега за 

„Градски транспорт“, за да не се караме повече дайте да го направим 

общинско предприятие да се дотира и тогава обаче няма да имаме тема, за 

която да се караме. В момента ако искате дайте едно предложение т.е. 

разработете един план на база на финансовите параметри, които всяка 

година се предоставят на съветниците и кажете от тук могат да се случат 

нещата. Заповядайте, когато дойдат синдикатите да договарят за 

увеличението на заплатите да присъствате и Вие там, за да може да ги 

убедите да не се увеличават заплатите и да ги убедите самите шофьори и 

служителите да не спират да работят. Може би тогава ще се убедите, че не 

е толкова лесно. Винаги е трудно когато градиш, много е трудно, когато 

разрушаваш и когато критикуваш. Аз също съм критикувал много пъти от 

тази трибуна и наистина така е по-лесно. Конкретно трябва да кажете 

нещо. Дайте на базата на финансовите резултати и на отчетите, които се 

дават дайте някакво предложение.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз само искам да допълня колегата Атанасов, защото това което той 

каза е изключително вярно и точно, но колега мисля, че в този бизнес план 

който предлагат, трябва да предложат и значителното поскъпване на 

билета за градския транспорт. Примерно към 2 лв., но не знам как ще си го 

позволят, защото ние сме вменили на предприятието една значителна 

социална функция. Гражданите на Варна пътуват на изключително ниска 

цена, да не говорим колко безплатни карти има и колко намаление има на 

картите за ученици, за студенти, за пенсионери. Така че с тази социална 

политика, която ние като Общински съвет сме вменили на предприятието 

не може да им търсим приходи в момента. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Детайлите по отношение на „Градски транспорт“ ще ги решим на 

тази комисия, където с интерес ще очаквам коя политически сила ще 

предложи увеличение на цената на билета. Пет пъти съм ходим при инж. 

Златев и винаги ми говори за цената на билета, както и прави 

икономически програми как тези пари не стигат, което е само едно, че ние 

сме длъжни всеки път да даваме пари. Когато бяхме на среща на 
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Националното сдружение на общините там говорих със заместник-кмета 

на София и коментирахме цената на техния билет, като цената на билета от 

1 лв. е била увеличена на 1,60 лв. Сега твърдят, че нямат никакви 

проблеми. В момента действително помагаме на „Градски транспорт“, 

защото от тази сделка, която правим в момента ние ще спечелим около 

500 000 лв.  

Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от Търговския 

закон, чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на правата на 

собственост върху частта на Община Варна върху капитала на Търговските 

дружества и по предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000565ВН/21.09.2020 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие и упълномощава Изпълнителния 

директор на „Градски транспорт” ЕАД да води преговори за вземане на 

банков кредит от „Българска банка за развитие“ АД при следните условия: 

1. Размер на кредита – 10 000 000 лева (десет милиона лева); 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от датата 

на сключване на договор за кредит и гратисен период при възможност. 

4. ГПР – до 5.5% (пет цяло и пет процента) за целия срок на 

договора. 

5. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски 

съгласно погасителен план. 

6.Начин на усвояване на кредита – съобразно подписан договор. 

7.  Обезпечение на кредита:  

- чрез учредяване на залог върху бъдещи приходи на Дружеството по 

Договора за обществен превоз на пътници между „Градски транспорт” 

ЕАД и Община Варна;  

- обезпечение чрез ипотека на недвижими имоти собственост на 

„Градски транспорт” ЕАД;  

- застраховка по кредита, в полза на Банката за целия срок на 

кредита. 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава Община Варна да предостави заемообразно(авансово) средства на 

„Градски транспорт“ ЕАД преди отпускане на кредита за изплащане на 

задълженията на дружеството към „Националната агенция по приходите”, 

които средства да бъдат възстановени на Община Варна  от първото 

усвояване по кредита. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички действия 

за изпълнение на решението. 
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

  

 Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Андриан Вълчев – 

председател на Управителния съвет на СНЦ „Асоциация за външна 

реклама – Варна“ с рег. №РД20013626ВН/21.07.2020 г., относно  

намаляване на наеманата цена за периода от месец март до месец юли 

2020 г. с 25% и разсрочване на остатъка от дълга с безлихвен 

погасителен план до 30.06.2021 г. за рекламни дейности. 

Писмо от Пейчо Пейчев – заместник кмет на Община Варна с рег. № 

РД20013626ВН-004ВН/24.09.2020 г. 

   

Искането е за времето от месец март до месец юли 2020 г. наемната 

цена да бъде намалена с 25% и разсрочен остатъка от дълга, който е 

натрупан до този момент, с погасителен безлихвен план до 30.06.2021 г. 

Има и отговор, понеже аз съм поискал становището Община Варна по-

точно да видим с какво би бил ощетен бюджета, ако се приеме такова 

решение. Защото от една страна за намаляване, от друга страна става дума 

за отлагане на плащания, които по принцип са залегнали в годишния план 

за приходите в бюджета. Отговора на г-н Пейчев, който се позовава на две 

неща. Първо знаете, че ние вземахме решение всички наеми бяха 

разсрочени или опростени за времето на пандемията т.е. месеците март и 

май 2020 г. Той казва, че всъщност рекламодателите също са попадали в 

тази категория. На второ място изтъква в своето писмо от 11 август, че 

една голяма част след преминаване на като наречения закрит период на 

пандемията, доброволно изплащат своевременно задължение. Тоест счита, 

че няма нужда от такова разсрочване. Има думата вносителя на 

предложението. След това ще дам думата за изказвания.  

 

Андриан ВЪЛЧЕВ 

Г-н председател, господа общински съветници.  Като председател на 

асоциацията за външна реклама от 2011 г., вече доста време, ние също сме 

подвластни на сегашните обстоятелства. До сега винаги сме били изрядни 

към Община Варна и винаги сме били партньори. Даже и с меморандума, 
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който сме подписали. В тези тежки времена просто се събрахме и успяхме 

да направим своите разчети. Както навсякъде всички проходи са намалени. 

Много от рекламодателите, нашите клиенти, също спряха да плащат, и ние 

оптимално сме поели ангажимент с това наше писмо, какво можем да 

изпълним реално. Като имате предвид, че ние представляваме долу горе 

50% от рекламната площ. Имайте предвид също така, че за разлика от 

други дейности Община Варна реално погледнато няма почти никакви 

влагания на средства общински или обществени. Напротив, ние всичко 

изграждаме, носим отговорността и просто искаме помощ, която в момента  

да стъпим на крака и по същия начин да бъдем партньори в бъдеще. 

Просто се нуждаем от някаква подкрепа. Това е писмото, с което 

апелираме към Вас. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Верен ли е фактът, че част от Вашите колеги наистина си плащат 

своевременно т.е. намират начин  предвид обстановката за цялата държава.  

 

Андриан ВЪЛЧЕВ 

Точно така е. Ние сме приели, кой, какви възможности, какви 

резерви има да плаща необходимите наеми. Абсолютно и аз по същия 

начин съм платил една част, каквито възможности имам, но в момента 

искаме да запазим, както нашите служители, защото този кадър, които  

изграждаме дългите години. Стремим са да получим банкови кредит по 

новите програми и се надявам, че до края на годината ще успеем да се 

издължим към Община Варна. Така че, това е един процес, който без 

партньорство, няма как да стане. Всеки плаща според своите възможности. 

Имайте предвид, че в момента 50% от всички рекламни бюджети са 

отказани. Официално мога да Ви представя факсове, договори прекратени 

от браншът. Така, че в  момента, също така как да се плати нещо, като няма 

от къде да дойде. Другата възможност е фалит.   

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Вие ще участвате по програмата „Шестдесет на четиридесет“ ? 

 

Адриан ВЪЛЧЕВ 

Да. Всички колеги, които успяват, участват. Аз също съм участвал. 

Ще участвам също така и в програмата, която е до триста хиляди.  Така че, 

всички средства, когато получим тези облекчения, ние ще се разплатим с  

Община Варна.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Вие очевидно следите нещата. Само че, ние тези отсрочвания, които 

правим,  реално ги правим с оглед задълженията към бюджета, ги правим 

до 1 декември, нали така г-жа Господинова? Това, което отсрочихме и в 
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туризма. Устройва ли Ви едно такова решение? Това, което Вие дължите 

да го разсрочим, нали от месец март, да го заплатите към 01.12.2020 г. за да 

може и на Вас да помогнем до някакъв начин.   

 

Адриан ВЪЛЧЕВ 

Разбира се. Всяка една помощ за нас е помощ. Така че, да не бъде до 

първи Декември, до десети Декември, както досега сме си плащали да 

могат всички колеги да се включат. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Ако няма други изказвания, аз считам, че както помагахме на всички 

бихме могли при такава възможност, до колкото разбирам и от директора 

на дирекция г-жа Господинова, бихме могли и аз бих предложил такъв 

проект за решение. Няма как да намалим наемната цена на 25%. Така 

практика нямаме и не сме я прилагали, но разсрочване на дългът на 

асоциацията „Външна реклама Варна“ до 10 декември, мисля, че би била 

една помощ ма това сдружение. Твърди се, че 50% от рекламните площи са 

техни. Бихме могли да направим.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз бих искал да предложа в случай комисията реши да подкрепи, 

каквото и да е било предложение, преди сесия да получим все пак някаква 

информация от администрацията това нещо, какво отражение ще даде ба 

бюджета. Какви възможности имаме? Защото така без да знаем и на второ 

място ние го правим по отношение на един субект.   

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Това е асоциация. Не сте са само Вие? 

 

Адриан ВЪЛЧЕВ 

Не сме само ние.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Вие обхващате ли целия бранш?  

 

Адриан ВЪЛЧЕВ 

50% обхващаме. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Не. Това, което Председателя каза да изискаме справка от дирекция 

„Финанси и бюджет“, как би се отразило това отсрочване на членовете на 

Вашата асоциация до сесията да го имаме и да сме наясно.  
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Тодор БАЛАБАНОВ 

При това положение аз Ви предлагам, ако решите да дадете 

положително становище, все пак дебата да го направим на сесия, след като 

имаме достатъчно данни от дирекция „Финанси и бюджет“, за да се 

ориентираме.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз предлагам за да подходим съвсем отговорно обаче и от 

асоциацията да ни представят към сесия, колко фирми обхваща 

асоциацията, с колко заета работна ръка, тоест колко работници има общо 

към всички тези фирми, които са заети. Защото току що каза господина, че 

те кандидатстват по мярката „Шестдесет на четиридесет“. Доколкото знам  

фирмите, които се занимават с външна реклама не са заети кой знае колко 

много хора в една фирма. Простете, ако бъркам. Така че, нека просто да 

имаме представа за самата асоциация, защото все пак ние да знаем кого 

подкрепяме. Колко фирми обхваща асоциацията? Колко човека работят 

общо към тези фирми?    

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Благодаря. Други? Няма. Така или иначе трябва да формулираме 

някакъв проект за решение. Според мен проекта за решение трябва да 

бъде: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

взема решение за отсрочване на дължимите суми по наем на рекламни 

съоръжения а търговските дружества участващи в СНЦ „Асоциация за 

външна реклама – Варна“, като заплащането на гореописаните дължими 

суми следва да бъде извършено до 10.12.2020 г.  

Задължава дирекция „Финанси и бюджет“ да представи какво 

отражение на бюджета би дало това до предстоящото заседание на 

Общинския съвет. 

Задължава СНЦ „Асоциация за външна реклама – Варна“ 

представлявана от Адриан Вълчев да представи изискуемите документи, 

относно участващите фирми, брой работни места и обекти, които има до 

предстоящото заседание на Общинския съвет. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Аз се извинявам, но понеже не съм запозната с исканията 

асоциацията. Според мен Община Варнаq трябва да го предложи към 

бранша, а не на конкретно искане на конкретна асоциация, тъй като не 

знам за тази асоциация, колко фирми и аз съм готова да извадя счетоводни 

справки. Първото, което тези рекламни фирми имат задължения още на 1 

януари, които голяма част от тях не са си ги покрили. Пандемията настъпи 

на 13 март. От като настъпи пандемията почти всички фирми са 

изплащали, да речем, старите си задължения. Текущите почти нищо не е 
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плащано т.е. върху тези суми в момента са начислени лихви. Така че, 

когато се взема решение за освобождаване, трябва да се каже точно от 

кога, за какъв период, дали за целия бранш или този, които си е подал 

документи по единично ще го освобождаваме и трябва да видим 

отражението на бюджета. Категорично не съм съгласна със срок 10 

декември, тъй като плащанията на рекламите са до десето число и 

означава, че прескача месец декември и отива месец януари. На нас ни 

трябват средствата през текущата година за да можем да си изпълним 

бюджета, евентуално. Мисля, че е достатъчно добър срок до края на месец 

ноември, да не влизаме в месец декември. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ  

Тоест да е 30 ноември.  

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Месец декември се извършват разплащанията. Цялата бюджетна 

година приключва на 21 декември, преди коледа, като зануляване. Ако на 

10 декември имат отсрочка, естествено, че един месец след това ще си 

платят до 10 декември. Влизаме в месец януари. Ние срещу тези средства 

има разходи, които трябва да изплатим по бюджета. За това предлагам 

наистина на сесия, ако има възможност, да се реши  по-детайлно този 

въпрос и да се направи една справка за отражението върху бюджета.  

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ  

 Тоест правите две предложния, които аз смятам, че са разумни, 

защото вярно е, че няма как това, че една асоциация само е подала такова 

предложение е дискриминация по отношение на другите.  Или ще трябва 

да го направим по отношение на всички или вече каквото реши сесията. 

Ако реши да откаже или действително датата, защото сега си спомням, че 

всички отсрочки, които направихме бяха до 30 ноември.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз ще направя 

следното предложение с риск това, което в момента се предлага, да не 

мине и на сесия да сме поставени пред факта, че комисията няма 

положително становище. Все пак чакаме някакви резултати и има резон в 

това, което каза г-жа Господинова. Има резон и в това, което асоциацията 

иска. Според мен за да се намери балансът не е добре в момента да 

гласуваме каквото и да е, а да го оставим за сесия. За да не стане така да не 

отиде на сесия или пък на сесия, а не е минало тук. За да не стават 

коментари на колегите, защо след като е отхвърлено от комисия е влязло 

на сесия. Това е моето предложение. Да отиде директно на сесия. Разбира 

се, ако колегите са съгласни, за да не влизаме  в някаква дилема. Да го 

гласуваме и да поставяме под риск да не вземе да събере достатъчно 
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гласове. Благодаря Ви. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Тоест, ако правилно Ви разбирам, правите процедурно предложение  

да се вкара предложението на асоциацията на сдружението за Външна 

реклама, без да се гласува в комисията, като икономическа мярка за 

всички. Така или иначе според мен задълженията на асоциацията и на 

дирекцията за сесията следва да бъдат изпълнени, защото наистина тогава 

ще имаме пълни данни относно това. Съжалявам, че г-н Пейчев на базата 

на писмото, би следвало той да го направи и днес нямаше да имаме този 

дебат, може би. Той отговаря малко много лаконично, но аз така или иначе 

ще подложа предложението на колегата Атанасов. Разглеждането на това 

предложение, по отношение на всички фирми, които упражняват дейност 

на  територията на Община Варна, да бъде разгледано на сесията като 

дотогава и дирекцията и асоциацията да представят съответните материали 

за да могат да бъдат разгледани на сесията.   

 

Марица ГРЪДЕВА 

Искам да допълня процедурното предложение на колегата. Значи, не 

виждам в монета, в този ред на мисля защо е това бързане. Спокойно 

можем месец октомври ще имаме още една сесия да получим всички 

документи, да се направят анализите, да го гледаме на следващата комисия 

„Финанси и бюджет“ и на следваща сесия.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Кога ще бъде следваща сесия?   

 

Марица ГРЪДЕВА 

Просто не виждам в този ред на мисли, защо е това бързане.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Плюс това влизаме в оправяне на бюджета. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Процедура предлагам да бъде отложено за следваща комисия по 

„Финанси и бюджет“.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Подлагам на гласуване процедурите по редът на тяхното 

предложение. Предложението на колегата Атанасов предложението да 

бъде разгледано на сесия по отношение на всички търговски дружества, 

които се занимават с външна реклама на територията на Община Варна. 

Като дотогава съответните дирекции и съответните асоциации, които 

работят на територията на Община Варна,  да представят своите документи 
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за да могат да бъдат разгледани на сесията. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

Процедурното предложение се приема. Поради това не подлагам на 

гласуване второто такова.      
 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме  молби от граждани, относно 

опрощавания на държавни вземания. 

 Председателя запозна членовете на комисията с отправеното искане 

на Симеон Илиев до Президента на Република България, като го изчете. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението за опрощаване на 

държавни вземания и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 

ОС20000376ВН/25.06.2020 г. от Администрацията на Президента на 

Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 

Република България да  не се опрости задължението на Симеон Илиев от 

гр. Варна.   

  

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме следните 

предложения, а именно: 

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

РД20017957ВН/23.09.2020 г., относно даване на съгласие за осигуряване на 

финансови средства за проект „Модернизация на културна инфраструктура 

в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков 1928", гр. Варна" по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 
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7.2. Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20017970ВН/23.09.2020 г., относно осигуряване на средства по бюджета 

на Община Варна за обезопасяване на четири броя пешеходни пътеки на 

територията на град Варна.   

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

РД20017967ВН/23.09.2020 г., относно осигуряване на средства по бюджета 

на Община Варна за предпроектни проучвания за изграждане на 

кръстовища на две нива съгласно ОУП на град Варна.   

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

РД20017966ВН/23.09.2020 г., относно „Основен ремонт на пътни връзки 

фактически свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на Община Варна 

за 2020 г. 

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

РД20017968ВН/23.09.2020 г., относно изграждане на техническа 

инфраструктура на СО „Добрева чешма“. 

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

РД20017969ВН/23.09.2020 г., относно допълнително финансиране на обект 

„Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ – качване от бул. „Атанас 

Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав 

Варненчик“, гр. Варна.   

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

РД20017965ВН/23.09.2020 г., относно предпроектни проучвания за обект: 

„Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - 

направление на трасето от индустриална зона Варна до к.к. „Златни 

пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар 

Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо 

задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – 

фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и 

изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - направление 

на трасето от индустриална зона Варна до к.к. „Златни пясъци“, 

определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ и в 

гр. Варна след избор на вариант на трасе/маршрут“. 

 7.8. Писмо от ПК „Собственост и стопанство“ с рег. № 

ОС20000571ВН/24.09.2020 г., относно отпускане на финансови средства за 

търговските дружества „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и 

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

 - Писмо от Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД с рег. № РД20011513ВН-003ВН/24.09.2020 г. 

  

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20017957ВН/23.09.2020 г., относно даване на съгласие за 

осигуряване на финансови средства за проект „Модернизация на културна 
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инфраструктура в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков 1928", гр. 

Варна" по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация и по и по предложение от Кмета 

на община Варна с рег. № РД20017957ВН/23.09.2020 г.,   Общински съвет - 

Варна дава съгласие Община Варна като бенефициент по проект 

„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ „Петко 

Рачев Славейков 1928“ да поеме ангажимент за осигуряване на финансов 

ресурс в размер до 147 957.68 лв. от бюджета на Община Варна за 

дофинансиране на проекта, което е разликата между общата стойност на 

проекта, ресурса от свободния безвъзмездна финансова помощ и финансов 

инструмент. Окончателният размер на финансовия ресурс за дофинансиране 

да бъде осигурен чрез собствени средства, вземане на кредит или друга 

подкрепа от финансова институция, в случай че проектът бъде финансиран 

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

Общински съвет - Варна гарантира, че за проект "Модернизация на 

културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928" 

ще бъде осигурена неговата устойчивост и съответната институция - НЧ 

"Петко Рачев Славейков 1928", няма да бъде закривана в период не по-

малък от 5 г. от крайното плащане към бенефициента – Община Варна. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

по т.1, поради защита на важни обществени интереси, а именно – кратките 

срокове за представяне на проектното предложение. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20017970ВН/23.09.2020 г., относно осигуряване на 

средства по бюджета на Община Варна за обезопасяване на четири броя 

пешеходни пътеки на територията на град Варна.   

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за 
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публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20017970ВН/23.09.2020 г.,  Общински съвет – Варна решава остатъка от 

средства в размер на 34 768 лв. с ДДС по дейност 831 „Управление, 

контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ §52 

да бъде използван за изпълнението на обекти: 

1. Изграждане на изкуствена неравност на ул. „30“ (Св. Св. 

Константин и Елена) до „Дентапрайм“ в.ч. осветление в размер 7 870 лв. с 

ДДС; 

2. Повдигната пешеходна пътека на ул. „Дойран“ №9 пред основната 

сграда на ДГ №12 „Ян Бибиян“, в.ч. осветление в размер на 9444 лв. с ДДС 

3. Изграждане на два броя напречни неравности на ул. „Вяра“ в 

размер на 6065 лв. с ДДС 

4. Изграждане на два броя напречни неравности с. Звездица, в.ч. 

осветление 11389 лв. с ДДС    

 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 2020г. 

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. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20017967ВН/23.09.2020 г., относно осигуряване на 

средства по бюджета на Община Варна за предпроектни проучвания за 

изграждане на кръстовища на две нива съгласно ОУП на град Варна.   

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание на 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. № 

РД20017967ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна решава да се 

осигурят средства за предпроектни проучвания за: 

 Изграждане на пътен възел на бул. „Владислав Варненчик“ с бул. 

„Христо Смирненски“ в размер на 25 000 лв. с ДДС; 

 Изграждане на кръстовище на две нива на бул. „Владислав 

Варненчик“ с бул. „Република“ в размер на 25 000 лв. с ДДС. 
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Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна, 

дейност 629, §53. 

Промяната да се отрази в Приложение № 23 към бюджета на Община 

Варна. 

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 - 0, 

предложението се приема. 

 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20017966ВН/23.09.2020 г., относно „Основен ремонт на 

пътни връзки фактически свързани с бул. „Васил Левски“ от бюджета на 

Община Варна за 2020 г. 

   

 Цончо ГАНЕВ 

 Преди няколко сесии пак имаше точка за бул. „Васил Левски“ и в 

момента пак наливаме пари. До кога ще продължаваме така? 

  

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Това е изграждане на пътен възел и това са различни неща. 

  

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание на 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. № 

РД20017966ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява допълнителни средства в размер на 299 359 лв с ДДС  за 

финансиране чрез банков заем на обект „Основен ремонт на ул. „Д-р 

Анастасия Железкова“ от ул. „Разлог“ до бул. „Приморски Полк“ и връзка 

с бул. „Васил Левски“, чрез ул. „Разлог“, улици фактически свързани 

(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. „Васил Левски“. 

Необходимите средства да се осигурят от бюджета на община Варна за 

2020 г., чрез банков заем като компенсирана промяна от § 51, дейност 606 

за сметка на следните обекти: 

 Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" към 

ул."Мир" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни 

връзки) с бул. "Васил Левски",  в размер на 101 090 лв.  
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 Основен ремонт на  пътни връзки на бул. "Васил Левски" при ул. 

"Царевец" улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни 

връзки) с бул. "Васил Левски" в размер на 127 284 лв.  

 Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" при ул. 

"Подвис" улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни 

връзки) с бул. "Васил Левски" в размер на 70 985 лв.  

2. Одобрява допълнителни средства в размер на 251 281 лв. с ДДС 

по дейност 606 § 51 за финансиране на обект: Основен ремонт на 

ул.”Чаталджа“ и ул.”Братя Бъкстон” в участъка от ул. ”Ген. Колев” до 

бул."Васил Левски"  по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически 

свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски", в 

т.ч. АН, СН и др. 

Необходимите средства да се осигурят от бюджета на община Варна 

за 2020 г., като компенсирана промяна от дейност 606 § 52, обект: 

„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“  

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 № 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 – 13; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

       Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20017968ВН/23.09.2020 г., относно изграждане на 

техническа инфраструктура на СО „Добрева чешма“. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание на 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. № 

РД20017968ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер на 200 100 лв. с ДДС от 

бюджета на Община Варна за изграждане на техническа инфраструктура в 



38 
 

СО „Добрева чешма“ като компенсирана промяна от дейност 606 

„Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, параграф 10-30 „Текущ 

ремонт“ за изпълнение на обекти, както следва: 

1. По дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“, § 

53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ – 3 100 

лв. за изпълнение на обекти: 

 Разработване на ПУП-ПП за отбивка №4 – 1 200 лв. с ДДС; 

 Разработване на ПУП-ПП за отбивка №5 – 1 900 лв. с ДДС; 

2. По дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, 

параграф 51 „Основен ремонт“ – 145 000 лв. за изпълнение на обекти: 

 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ул. 

„Орфей“, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 80 000 лв. с ДДС; 

 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ул. 

„Зевс“, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 65 000 лв. с ДДС; 

3. По дейност 606 „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, 

параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – 52 000 лв. за 

изпълнение на обекти: 

 Разработване на инвестиционен проект за изграждане на път в 

ПИ 10135.2035.42, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 30 000 лв. с 

ДДС; 

 Разработване на инвестиционен проект за изграждане на път в 

ПИ 10135.2032.37, в т.ч. изготвяне на доклад за съответствие – 22 000 лв. с 

ДДС. 

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. 

Промените да се отразят в Приложение 4а „д. 606 „Изграждане, 

ремонт и поддържане на улична мрежа“ (без разходи на ОП „Паркинги и 

синя зона“)“ към бюджета на Община Варна за 2020 г. 

С обектите по т. 1 да бъде допълнено Приложение 23 „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности по бюджета за 2020-2022 г.“. 

 

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. № РД20017969ВН/23.09.2020 г., относно допълнително 

финансиране на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ – 

качване от бул. „Атанас Москов“, от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана на ПЗ 

„Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. Варна.   
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 В приложение № 10 има допусната техническа грешка с около 4 000 

лв. 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание на 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. № 

РД20017969ВН/23.09.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер на 115 451 лв. с ДДС за 

допълнително финансиране на обект: „Пътна автомобилна рампа на АМ 

"Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по 

плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна“ по § 52, дейност 606. 

Необходимите средства да се осигурят от бюджета на Община Варна за 

2020 г., като компенсирана промяна от § 51, дейност 606 за сметка на 

обект: „Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов 

мост, връзка с остров в Южна промишлена зона, район Аспарухово, гр. 

Варна“.  

Приема актуализирано Приложение №10 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи от целева субсидия“, съгласно приложение към 

настоящото решение.  

Промяната да се отрази в 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“).  

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 

значително или трудно поправима вреда. 

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

         Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20017965ВН/23.09.2020 г., относно предпроектни 

проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт 

/леко метро/ - направление на трасето от индустриална зона Варна до к.к. 

„Златни пясъци“, определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар 

Освободител“ в гр. Варна“ и „Изготвяне на техническо на техническо 

задание за „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – 

фаза технически проект за изграждане на бул. „Цар Освободител“ и 

изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ - направление 

на трасето от индустриална зона Варна до к.к. „Златни пясъци“, 
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определяне на терен за депо и изграждане на бул. „Цар Освободител“ и в 

гр. Варна след избор на вариант на трасе/маршрут“. 

 Мнения и съображения колеги? 

 

 Стоян ПОПОВ 

         Когато прочетох предложението означава ли частта от бул. „Атанас 

Москов“ до пътен възел летище няма да се разширява бул. „Цар 

Освободител“. 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Има реконструкция на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Атанас 

Москов“ до пътен възел летище и препроектни проучвания на  бул. „Цар 

Освободител“ в участъка от бул. „Левски“ до бул. „Атанас Москов“. 

 

  Стоян ПОПОВ 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 

г. от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, 

като компенсирана промяна от обект: „Проектиране на реконструкция на 

бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен възел 

Летище. Не разбирам от кой проект се вземат средствата и къде отиват?  

 

Христо ИВАНОВ 

В началото на годината залегна в бюджета да направим технически 

проект в участъка от бул. „Атанас Москов“ до летището. Всъщност да 

направим проекта за бул. „Цар Освободител“, а пък да оставим трасе за 

скоростния екологичен транспорт. Обаче като тръгнахме да водим 

разговорите за финансиране направихме срещи в Министерството на 

транспорта, в Министерството на икономиката и всъщност, това което те 

ни поставиха, като условие за бъдещо финансиране по оперативна 

програма е да направим един анализ т.е икономическа обосновка на 

транспорта леката железница дали има икономическа изгода, като се 

обхване новия фактор, който не беше залегнал в Общия устройствен план 

това е новата Индустриална зона, която е на територията на Аксаково. 

Трябва да се направи анализ, с който да се каже човекопотока и 

икономическата логика и икономическия ефект от реализацията на този 

проект за градската железница. Означава, че всъщност бул. „Цар 

Освободител“ става подчинен на железницата т.е. първо да решим 

технически и икономически въпроса с железницата, а след това да 

адаптираме бул. „Цар Освободител“ към трасето и към условията на 

железницата. Поради тази причина всъщност тези проекти, които бяха в 

бюджета сме ги спрели и тръгваме съгласно разговорите, които ги водихме 

да направим фактически предпроектните проучвания. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание на 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. № 

РД20017965ВН/23.09.2020 г.,  Общински съвет – Варна решава средства в 

общ размер на 240 000 лв. с ДДС от дейност 606  "Изграждане, ремонт и 

поддържане на улична мрежа" §52 да бъдат използвани за изпълнението на 

обект: 

Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен 

екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от 

индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, определяне на терен за 

депо и изграждане на бул.“Цар Освободител“  в гр. Варна“ и „Изготвяне на 

техническо задание за “Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен 

проект – фаза технически проект за изграждане на бул.“Цар Освободител“ и 

изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление 

на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, определяне 

на терен за депо и изграждане на бул.“Цар Освободител“ и в гр. Варна“ след 

избор на вариант на трасе/маршрут.“         

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 

г. от дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа", 

като компенсирана промяна от обект: „Проектиране на реконструкция на 

бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен възел 

Летище, район Младост, район Владислав Варненчик, гр. Варна, в т.ч. 

Изготвяне на технически проект за реконструкция на бул.'Цар Освободител" 

в участъка от бул."Атанас Москов" до пътен възел летище” и 

„Предпроектно проучване на реконструкция на бул. "Цар Освободител" в 

участъка от бул. "Васил Левски" до ул."Атанас Москов"” 

Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение 

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

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

 

Който е съгласен, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 
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         Колеги, предлагам да разгледаме писмо от ПК „Собственост и 

стопанство“ с рег. № ОС20000571ВН/24.09.2020 г., относно отпускане на 

финансови средства за търговските дружества „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД и „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

 - Писмо от Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД с рег. № РД20011513ВН-003ВН/24.09.2020 г. 

Това са на база на писмата, от двамата изпълнителни директори. Има 

ли дискусия по таи тема? Ние като че ли изпреварихме тази дискусия още 

в началото говорихме за това. Аз мисля че финансова помощ на двете 

дружества с уговорките, които направихме на комисията по собственост и 

стопанство с изслушванията, със съответните планове, бизнес проекти и 

така  нататък на този етап е необходима. Колеги, ако няма изказвания Ви 

приканвам да гласуваме по проекта на точка 7.8 от проекта за дневен ред, 

който обхваща две решения. Тоест едното е за 250 000 лв. за Двореца на 

културата и спорта – финансова помощ, а другата е за 1 211 491, 87 лв. 

Това са искания за отпускане на финансови средства, необходими за 

текущи нужди на дружествата. Колеги, има ли мнения и съображения?  

 

Янко СТАНЕВ 

Още сутринта казах, моля да сменят дефиницията, такава дефиниция 

няма. Затова трябва да добавим изречението, което сутринта предложих 

„Увеличаване на капитала на двете дружества…“  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Представените от бюджета на община Варна средства за търговско 

дружество на капиталова се отразяват, като увеличение на капитала му. Аз 

мисля че ви е известно, че тези пари отиват по този начин.  

 

 

Янко СТАНЕВ 

Аз казвам, че трябва да се вдигне капитала, а допълнително да се 

диференцира това, какъв тип е разхода. Още сутринта се опитах да го каза, 

да минем по най – малката допирателна, защото, когато увеличаваме 

капитала на дружеството и трябва да направим капиталови разходи. В 

случая ние покриваме дефицит и във връзка с кризите, нали така, затова 

смятам, че трябва да имаме малко по – особена дефиниция от гледна точка 

на контролите, които ни предстоят. Затова предложих да увеличим 

капитала, но следващите разходи най – добре е госпожа Господинова да ги 

диференцира до сесията, за да предложи онази иновационна технология, с 

която ще покрием изискванията да вдигнем капитала, разходите да отидат 

към кризата. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Тоест проектите за решения да бъдат не отпускане на финансови 

средства, а за увеличаване на капитала. Това е вашето предложение, така 

да го разбирам? Тъй като късно се взе решение да се разгледа, но 

формировката е такава, първо тези пари ги даваме за увеличаване на 

капитала, а вече в чисто финансов план те вече ще трябва да търсят 

тяхната реализация.  

 

Цончо ГАНЕВ 

Господин Председател, искам да Ви помоля, на няколко пъти 

споменахте за комисия по собственост и стопанство, какво сте взели, като 

принципно решение, какво ще изискате от дружествата и от 

предприятията. Много Ви моля в няколко думи да ни запознаете, тъй като 

аз не съм запознат с това, какво сте обсъждали на заседание на комисията 

по собственост и стопанство. В крайна сметка ние тук говорим да 

гласуваме 2 000 000 лв. Затова просто да споменете, за какво става дума. 

На няколко пъти тук го коментирахте частично, обаче. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Добре.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, тъй като аз 

направих в комисия по собственост процедурното предложение, след като 

изслушахме докладите на изпълнителните директори на спортна зала и на 

„Ученическо и столово хранене“ за текущото финансово състояние на 

двете дружества. В случая на спортна зала, аз ще предложа и те самите да 

кажат по няколко изречения, защото те най – добре са запознати с 

цифрите. При спортна зала се касае за осигуряване на средства за       

периода от месец август до края на годината, основно за осигуряване на 

фонд „Работна заплата“, тъй като обема на мероприятия е намалял 

драстично годишния. При „Ученическо и столово хранене“ се касае за 

средства за задължения, които са натрупани през 2020 година в периода на 

ковид-кризата, но господин Балачев аз Ви, предлагам да им дадете 

възможност на кратко да запознаят колегите. 

 

Минко ХРИСТОВ 

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, на комисия по собственост и стопанство в защита на отчетите 

за 2019 година отделих особено внимание на състоянието на „Двореца на 

културата и спорта“ за 2020 година. С решение на Министерски съвет 

бяхме затворени на 13 март и всички прояви бяха отменени имах 

чувството, че изпадаме в колапс. Затова и внесох едно предложение до 

общински съвет от 10 април, за което поискахме спешно да ни се осигурят 
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средства в размер на 401 000 лв., за да покрием разходите за работна 

заплата, осигуровки, както и второто по значимост перо в разходите, това е 

за електроенергия. След като юни месец лека полека проходихме върнахме 

част от наемателите в комплекса. Много обстойно анализирахме 

ситуацията за цялата 2020 година и се наложи да входираме на 20 юни 

второ писмо до общинския съвет, респективно до собственика на капитала  

- община Варна да се осигурят средства в размер на 250 000 лв., с които по 

наши разчети ще можем да приключим успешно 2020 година, без 

сътресения. Към момента това, което мога да кажа за остатъка на тази 

редукция, която намалихме с 150 000 лв. е в резултат на все пак случилите 

се прояви в Летен театър. Благодаря ви.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

И аз благодаря. Ще Ви помоля сбито, накратко да не се 

преповтаряме, защото голяма част бяхме тук това е за колегата, който не е 

бил. 

 

Божанка ГЕОРГИЕВА 

Към датата на преустановяване на дейността на „Ученическо и 

столово хранене“ на 16.03.2020 г., поради въведената епидемия от COVID-

19, знаете че всички училища и детски градини и ясли бяха затворени, 

дружеството имаше задължения към доставчици на хранителни продукти 

за месец януари, февруари и март на стойност 1 063 000 лв.  Част от тези 

задължения са в следствие на рязко намалелите приходи за този период, 

заради значителния спад на брой деца посещаващи детските градини, 

поради двукратно обявената през този период грипна ваканция от 27 

януари до 10 февруари и от 4 март до 6 март 2020 година. За финансовото 

състояние на дружеството съм уведомила общинския съвет с три докладни. 

След възстановяване на дейността на 26 май и към момента финансовото 

състояние на дружеството, като задължение към доставчици е сумата, 

която е цитирана в предложението. За периода от възстановяване на 

дейността но месеците – юни, юли и август успяхме да покрием част от 

задълженията към доставчици, а именно за месеците януари, посочената 

сума е задължение към доставчици от февруари до 1 септември 2020 

година.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Има ли въпроси към двамата изпълнителните директори? Няма, 

причините са основно корона вирус, обаче има и други причини и това е в 

отговор на питането на колегата, който не е бил на комисията по 

собственост и стопанство и там действително се разви дискусия. Считаме, 

че всяко едно търговско общинско дружество трябва да има бизнес план, 

да има актуализация на персонала, да има виждания относно това какви 

цели и така нататък. Това беше идеята днес се взе решение и Председателя 
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обеща да се свика специална комисия за градски транспорт и аз считам, че 

няма че няма пречка за всяко едно от нашите търговски дружества би 

могло да намерим време по един час след подготовка на съответното 

ръководство и да видим, защо нямат печалба или са на загуба и се налага 

ние да ги дофинансираме.   

 

Колеги предлагам да гласуваме предложенията за „Двореца на 

културата и спорта“ и „Ученическо и столово хранене“ с предварително 

изпълнение и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 

7, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на 

Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и 

спорта“ с рег. № РД20011513ВН-003ВН/24.09.2020 г. за състоянието на 

дружеството по време на COVID -19, Общински съвет - Варна реши: 

I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 

ЕИК 103156991 от 47 131 390 (четиридесет и седем милиона сто тридесет 

и една хиляди триста и деветдесет) лева на 47 381 390 (четиридесет и 

седем милиона триста осемдесет и една хиляди триста и деветдесет) лева, 

разпределен в 4 738 139 (четири милиона седемстотин тридесет и осем 

хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с номинална 

стойност 10 (десет) лева, чрез внасяне на парична вноска в размер на 

250 000 лева и записване от едноличния собственик на капитала – Община 

Варна на нови 25 000 (двадесет и пет хиляди) поименни акции, всяка от 

които с номинална стойност 10 (десет) лева.  

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

и местната администрация,  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна да внесе паричната вноска в размер на 250 000 лв. за 

записаните акции в изпълнение на горното решение от Бюджета на 

Община Варна за 2020 г., §70-01 „Разходи за придобиване на дялове и 

акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)“. 

ІІ. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично 

акционерно дружество „Дворец на културата и спорта“, които да 

придобият следния вид: 

Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 47 381 390 

(четиридесет и седем милиона триста осемдесет и една хиляди триста и 

деветдесет) лева, разпределен в 4 738 139 (четири милиона седемстотин 

тридесет и осем хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с 

номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на вписване 

капиталът е записан изцяло. 
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Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството, 

както следва:  

1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 кв.м., 

представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда 

– стара част с площ от 7 000 кв.м. и нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с 

площ от 409 кв.м.; помпена станция, находяща се на офицерски плаж с 

площ от 125 кв.м.; външен топлопровод; външна дъждовална канализация, 

осветителна и електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – 

машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански 

инвентар, програмни продукти, стоки и материали. Стойност на 

непаричната вноска – 34 331 437 лв.; 

2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение 

№ 218-4-2 (Протокол № 11) от 26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна; 

3. Парична вноска  в размер на 250 000 лв., внесена на основание 

решение № 923-3 (Протокол № 25) от 18,21.05.2001 г. на Общински съвет – 

Варна; 

4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от 

входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто 

тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . две) със 

застроена площ 100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – 

монолитна; година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, 

„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на 

имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по 

вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 

8443, д. № 4662 и сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с 

идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет . две 

хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три) със застроена площ 102.00 

(сто и два) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; 

година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, 

„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на 

имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по 

вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 

8447, д. № 4664. Стойност на непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за 

назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 15.03.2018 г.; 

5. Непарична вноска, представляваща: стойността на извършените 

строително-монтажни работи и реконструкция на зала „Конгресна“, 

включително проектиране, авторски и строителен надзор, както и всички 

допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, извършени до 

момента на въвеждане на обекта в експлоатация. Стойност на непаричната 

вноска – 12 395 068 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 

20191207140715 от 10.12.2019 г.; 
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6. Парична вноска  в размер на 2,00 лв., внесена на основание 

Решение № 324-9(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

7. Парична вноска в размер на 250 000 лв., внесена на основание 

Решение № ………………………………. на Общински съвет – Варна 

изцяло. 

Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 4 738 139 броя акции, всяка от 

които с номинална стойност 10 лева.  

ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Дворец на 

културата и спорта” ЕАД да предприеме всички необходими действия за 

вписване на горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на 

капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра 

на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на 

дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на 

решението, да впише промените в Имотния регистър към Агенцията по 

вписванията и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

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.   
 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 

7, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на 

д-р Божанка Георгиева – изпълнителен директор на „Ученическо и столово 

хранене“ ЕАД с рег. № ОС20000416ВН-003ВН/28.09.2020 г. за състоянието 

на дружеството по време на COVID -19, Общински съвет - Варна реши: 

I.Увеличава капитала на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, 

ЕИК 103552229 от 292 000 (двеста деветдесет и две хиляди) лева на 1 503 

500 (един милион петстотин и три хиляди и петстотин) лева, разпределен в 

15 035 (петнадесет хиляди и тридесет и пет) броя акции, всяка от които с 

номинална стойност 100 (сто) лева, чрез внасяне на парична вноска в 

размер на 1 211 500 лева и записване от едноличния собственик на 

капитала – Община Варна на нови 12 115 (дванадесет хиляди сто и 

петнадесет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100 

(сто) лева.   

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

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да внесе паричната вноска в размер на 

1 211 500 лв. за записаните акции в изпълнение на горното решение от 

Бюджета на Община Варна за 2020 г., §70-01 „Разходи за придобиване на 

дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)“. 
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ІІ. Изменя чл. 6 и чл. 7 от Устава на Еднолично акционерно 

дружество „Ученическо и столово хранене“, които да придобият следния 

вид: 

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 503 500 (един 

милион петстотин и три хиляди и петстотин) лева, разпределен в 15 035 

(петнадесет хиляди тридесет и пет) броя акции, всяка от които с номинална 

стойност 100 (сто) лева. 

Чл. 7. Капиталът на дружеството е определен по реда на ПМС № 179 

от 1991 г., съобразно основния капитал посочен в счетоводния баланс на 

ОП „Ученическо и столово хранене“ към 30.04.2000 г. и парична вноска в 

размер на 1 211 500 лева, внесена на основание Решение № ……………….. 

на Общински съвет – Варна изцяло. 

ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Ученическо и 

столово хранене” ЕАД да предприеме всички необходими действия за 

вписване на горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на 

капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра 

на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на 

дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на 

решението.  

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 – 12; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

  

Край на заседанието: 16:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ФБ“:                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

 

                    

_____/П/____________                                                 _____/П/____________ 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


