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                                                    ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 14.12.2020 г. от 11:00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Финанси и бюджет“. 

 

  На заседанието се включиха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов 

  Красен Иванов 

  Людмила Колева - Маринова 

  Марица Гърдева 

  Мария Ангелова – Дойчева 

  Светлозар Чорбаджиев 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов  

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

  Не се включи:  Станислав Иванов   

 

  Включиха се още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

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

Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“, Мария 

Канзафирова – директор на дирекция „Местни данъци“, Мартин Златев – 

общински съветник, инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД, Бистра Димова – началник отдел към дирекция 

„Европейски и национални оперативни програми“, Емилия Дякова – 

ръководител на проект  „Изграждане на „Център за грижа с лица с различни 

форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на 

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

на Община Варна“, Росица Борисова – главен експерт към дирекция  

„Европейски и национални оперативни програми“ и адв. Деяна Стефанова 

– адвокат довереник на Общински съвет – Варна.  

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието 

да протече при следният  
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ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД19005415ВН-036ВН/04.11.2020 г., относно одобряване на средства за 

съфинансиране по проект „Изграждане на „Център за грижа с лица с 

различни форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен център за 

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

територията на Община Варна“. 

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

Д19001093ВН-003ВН/25.11.2020 г., относно промяна на решение № 1418-

2/36/19.12.2018 г., т. I и т. III на Общински съвет – Варна. 

3. Разглеждане на писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № 

РД20019465ВН-001ВН/04.11.2020 г., във връзка с предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., относно разрешаване 

на формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под 

норматива в общински училища за учебната 2020/2021 г. 

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

РД20022773ВН/25.11.2020 г., относно внедряване на модел „Едно към едно 

/1:1/ в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване на средства за 

електронни устройства Chromebook /Хромбук/. 

4.1. Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД20022773ВН-

001ВН/08.12.2020 г. 

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

РД20022648ВН/24.11.2020 г., относно допълнение и изменение на 

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

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

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

Община Варна. 

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

МД20001442ВН-001ВН/06.11.2020 г., относно определяне на размера на 

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

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

РД20016337ВН/01.09.2020 г., относно приемане на нова Наредба за реда и 

условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и 

приемане на цени на превозни документи. 

7.1. Предложение от Николай Капитанов – общински съветник с рег. № 

ОС20000704ВН/08.12.2020 г. 

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

РД20022552АС/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно 

предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 
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по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

(водеща програма) и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

 8.1. Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ с рег. № РД20022552АС-001ВН/08.12.2020 г. 

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

РД20022859ПР/25.11.2020 г., относно одобряване на текста на 

Споразумение за партньорство по Проект „Прилагане на иновативни мерки 

за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в 

България" по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени. 

9.1. Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ с рег. № РД20022859ПР-001ВН/08.12.2020 г. 

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

РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 

на проекти „Екологична и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. 

„Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на 

Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-

Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. 

10.1. Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ с рег. № РД20022736ВН-004ВН/08.12.2020 г.  

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

РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г. относно даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 

на проекти „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 

увеличаване на синия потенциал”, мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до 

рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, от 

Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, район 

Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020г. 

11.1. Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ с рег. № РД20022736ВН-003ВН/08.12.2020 г. 

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

РД20006854ВН-011ВН/02.12.2020 г., относно даване на съгласие и 

упълномощаване на Кмета на Община Вана да издаде  Запис на заповед за 

изпълнението на проект „Създаване на морски образователен център, 

обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски – Галата 1927“, гр. Варна“. 

13. Разглеждане на предложение от Стоян Йорданов Стоянов, 

Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“ Варна с 

рег. № ОС20000675ВН/12.11.2020 г., относно упълномощаване на Кмета на 

Община Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на 

стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 
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инициативна рибарска група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ 

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

  14. Разглеждане на предложение от групата общински съветници от ПП 

ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000696ВН/30.11.2020 г., 

относно приемане на мерки за подпомагане на засегнатите лица от 

противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 

г. на Министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от COVID-19. 

 15. Разглеждане на предложение от ПП „Възраждане“ в Общински 

съвет – Варна с рег. № ОС20000563ВН/21.09.2020 г. и писма от дирекция 

„Местни данъци“ с рег. № ОС20000563ВН-001ВН/29.10.2020 г. и от 

дирекция „Правно-нормативно обслужване“ с рег. № ОС20000563ВН-

005ВН/02.12.2020 г., относно изменение на т. 6  от част II на чл. 67 от 

Наредбата за определянето администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна. 

16. Разглеждане на предложение от управителя на ДКЦ „Чайка“ –

Варна ЕООД с рег. № ОС200007000ВН/04.12.2020 г., относно вземане на 

решение за даване на съгласие за сключване на инвестиционен кредит по 

инициатива на JESSIKA, част от ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. 

за „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната 

ефективност в „ДКЦ Чайка“ ЕООД“ и закупуване на медицинско 

оборудване за нуждите на дружеството. 

17. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с 

рег. № ОС20000597ВН/08.10.202200 г., относно вземане на решение за 

отпускане на финансови средства за нуждите на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.  

18. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на 

държавни вземания. 

   19. Разглеждане на информация за изпълнение на Бюджета на 

Община Варна за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20023557ВН/07.12.2020 г. 

20. Разни. 

предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000713ВН/11.12.2020 г., относно 

даване на съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да сключи договор за банков 

кредит с „Българска банка за развитие“ АД 

 

Дневният ред е публикуван, като в точка разни има включено едно 

предложение и предлагам да разгледаме и  предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20024059ВН/02.12.2020 г., даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства по проект „Красива България“–2021, мярка М02 

„Подобряване на социалната инфраструктура“ със заявление за „Основен 

ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 2 

„Щастливо детство“.   
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 Моля за Вашите предложения. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Предлагам изслушване на представител на администрацията колко ще 

струва на общинския ни бюджет трима нови районни заместник-кмета и 21 

нови служители в синя зона. 

  

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Предлагам да гласуваме към точка разни да включим предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД20024059ВН/02.12.2020 г., даване на 

съгласие Община Варна да кандидатства по проект „Красива България“–

2021, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ със 

заявление за „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 

открито в ДГ № 2 „Щастливо детство“.   

Резултати от гласуването: за – 11; против -1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Гласуваме предложението на Цончо Ганев. 

 Резултати от гласуването: за – 5; против -1; въздържали се - 9, 

предложението не се приема. 

 

Предлагам да гласуваме дневния ред с така направеното допълнение 

към точка разни.   

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД19005415ВН-036ВН/04.11.2020 г., относно одобряване на 

средства за съфинансиране по проект „Изграждане на „Център за грижа с 

лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен център 

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

територията на Община Варна“. 

 

 Христо АТАНАСОВ 

 В предложението на Кмета е цитирано, че има докладна записка, която 

я нямаме, тъй като тя е неразделна част от документацията. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагам да отложите гласуването по тази точка. 

 



6 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Предлагам да гласуваме отлагането на точката в рамките на дневния 

ред. 

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

предложението се приема. 

  

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № Д19001093ВН-003ВН/25.11.2020 г., относно промяна на 

решение № 1418-2/36/19.12.2018 г., т. I и т. III на Общински съвет – Варна. 

   

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с 

предложението на Кмета на Община Варна. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 и чл. 19а от 

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

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

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

рег. № Д19001093ВН-003ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна: 

 1. Изменя и допълва свое решение № 1418-2. III. от Протокол № 36 от 

19.12.2018 г. в точките, касаещи срока на усвояване, срока за погасяване и 

погасителния план в следния смисъл: 

  КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

• Срок на усвояване – до 24.02.2022 г. 

• Срок за погасяване – до 25.02.2030 г. 

• Погасителен план:  

- Гратисен период по главницата – до 24.02.2022 г. 

- Главницата се изплаща на 33 тримесечни вноски, както следва: 32 

равни тримесечни вноски и една последна изравнителна вноска.  

  Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата от 

които е дължима на 25.02.2022 г. 

  КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

• Срок на усвояване – до 24.02.2022 г. 

• Срок за погасяване – до 25.02.2030 г. 

• Погасителен план:  

- Гратисен период по главницата –  до 24.02.2022 г.  
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- Главницата се изплаща на 33 тримесечни вноски, както следва: 32 

равни тримесечни вноски и една последна изравнителна вноска.  

Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата от 

които е дължима  на 25.02.2022 г.  

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

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

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

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

му. 

2. Изменя и допълва свое решение № 1418-2. I. от Протокол № 36 от 

19.12.2018 г., в точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на усвояване – до 30.06.2021 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на усвояване – до 30.06.2021 г. 

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

Варна да подпише Анекс към договор № Д19001184ВН/21.06.2019 г., в 

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

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

му. 

 

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

предложението се приема. 

 

Давам думата на Емилия Дякова, за да ни запознае с проекта по първа 

точка от дневния ред. 

 

Емилия ДЯКОВА 

Представи на вниманието на членовете на комисията дейностите по 

проекта. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

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

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД19005415ВН-

036ВН/04.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява средства за 

съфинансиране по проект „Изграждане на „Център за грижа с лица с различни 

форми на деменция и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица 

с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на 

Община Варна“ за осигуряване на допълнителни дейности в размер на 

252 448,21 лв. (двеста петдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и осем 

лева и двадесет и една ст.). 



8 
 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна, §62 

„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“ и  

да се отразят в Приложение 4 „Разчет за капиталови разходи за съфинансиране  

по оперативни програми и проекти по източници на финансиране /ЕСИФ и 

ДЕС/“ и в приложение 34 „Индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на Община Варна, в това число индикативен 

разчет за капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския 

съюз“. 

 

        Резултати от гласуването: за – 11; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Колеги, предлагам да разгледаме писмо от ПК „Наука и образование“ 

с рег. № РД20019465ВН-001ВН/04.11.2020 г., във връзка с предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., относно 

разрешаване на формирането на самостоятелни и слети паралелки с брой 

ученици под норматива в общински училища за учебната 2020/2021 г. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 и чл. 

69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД20019465ВН/15.10.2020 г., Общински съвет – 

Варна реши:   

1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” - с. 

Константиново за учебната 2020/2021г. на паралелка под норматива за 

минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за минимален 

брой ученици, както следва: 

 - слята паралелка І – ІІІ клас – 6 ученици; 

 /І клас - 1 ученик, ІІІ клас - 5 ученици/ 

 -слята паралелка ІІ - ІV клас – 12 ученици; 

 /ІІ клас - 2 ученици, ІV клас - 10 ученици/ 

- слята паралелка VІ – VІІ клас  - 11 ученици; 

  /VІ клас - 4 ученици, VІІ клас - 7 ученици/ 

- една паралелка V клас – 11 ученици;VІ клас – 7 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3, и 

чл. 69, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
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системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на   47 099 лв., от които 15 700 лв. до 31.12.2020 г. 

 

2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Панайот Волов” - Варна за 

учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за 

минимален брой ученици, както следва: 

-сборна подготвителна група – 10 деца;  

/4 деца на 5 години и 6 деца на 6 години; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3,  

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 3 297 лв., от които 1 099 лв. до 31.12.2020 г. 

 

3. Дава съгласие за формиране в Първо основно училище „Св. княз 

Борис І“ - Варна за учебната 2020/2021г. на самостоятелни паралелки под 

норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка V „а“ клас – 16 ученици; 

- една паралелка VІ „а“ клас – 12 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на  13 457 лв., от които 2 243 лв. до 31.12.2020 г. 

 

4. Дава съгласие за формиране в ОУ „Добри Войников“ – с. Каменар за 

учебната 2020/2021 г. на самостоятелна паралелка под норматива за 

минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІ „а“ клас – 15 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 3 364 лв., от които 1 121 лв. до 31.12.2020 г. 
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5. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - кв. 

Галата за учебната 2020/2021 г. на самостоятелни паралелки под норматива 

за минимален брой ученици, както следва: 

-една паралелка І клас – 12 ученици; 

-една паралелка ІІ клас – 15 ученици; 

-една паралелка ІV клас – 13 ученици; 

-една паралелка V клас – 15 ученици; 

-една паралелка VІ клас – 15 ученици; 

 -една паралелка ІІІ клас – 9 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 и 

чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 78 498 лв., от които 39 249 лв. до 31.12.2020 г. 

 

6. Дава съгласие за формиране в ОУ „Иван Вазов” - Варна за учебната 

2020/2021 г. на самостоятелни паралелки под норматива за минимален брой 

ученици, както следва: 

-една паралелка ІІ „б“ клас - 14 ученици; 

-една паралелка ІІІ „б“ клас - 14 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 4 485 лв., от които 1 495 лв. до 31.12.2020 г. 

 

7. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за 

учебната 2020/2021г. на самостоятелни паралелки под норматива за 

минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІІІ „б“ клас,  профил „Предприемачески“ - 14 

ученици; 

- една паралелка XІ „б“ клас,  профил „Предприемачески“ - 10 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 13 457 лв., от които 4 486 лв. до 31.12.2020 г. 
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 8. Дава съгласие за формиране в СУ „Елин Пелин“  - Варна за 

учебната 2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за 

минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка ХІ „б“ клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 

– 9 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование от 10.10.2017 г. на Министерството на 

образованието и науката, като се осигуряват допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 

стандарти за съответната дейност, в размер на 25 232 лв., от които 8 411 лв. 

до 31.12.2020 г. 

 

9. Дава съгласие за формиране в Професионална гимназия по горско 

стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Варна за учебната 

2020/2021г. на самостоятелна паралелка под норматива за минимален брой 

ученици, както следва: 

- една паралелка VІІІ клас специалност „Горско и ловно стопанство“, 

професия „Техник-лесовъд“ – 15 ученици; 

- една паралелка ІX „г“ клас специалност „Парково строителство и 

озеленяване“ /дуална форма на обучение/ - 17 ученици; 

-една паралелка X „г“ клас специалност „Парково строителство и 

озеленяване“ /7 ученици със СОП/ - 14 ученици; 

-една паралелка XІІ „а“ клас специалност „Мебелно производство“ 

/дуална форма на обучение/ - 10 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 

Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 

размер на 24 549 лв., от които 8183 лв. до 31.12.2020 г. 

 

Необходимите финансови средства в размер на 213 438 лв. да бъдат 

осигурени като дофинансиране по бюджета на съответните училища от 

бюджета на Община Варна за 2020 г. и 2021 г., съгласно приложение към 

настоящото решение. 

  

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

предложението се приема. 
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                         ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20022773ВН/25.11.2020 г., относно внедряване на модел 

„Едно към едно /1:1/ в девет общински училища в гр. Варна и осигуряване 

на средства за електронни устройства Chromebook /Хромбук/. 

Писмо от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД20022773ВН-

001ВН/08.12.2020 г. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

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

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

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20022773ВН/25.11.2020 

г., Общински съвет – Варна решава да бъдат осигурени 101 336 лв. с ДДС 

от бюджета на Община Варна за 2020 г. за внедряване на модел „Едно към 

едно (1:1)“ в девет общински  училища в гр. Варна за закупуване на 

електронни устройства (хромбук) за учители и ученици. Средствата са 

осигурени чрез компенсирана промяна, както следва: 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 

местна дейност 369 „Други дейности за младежта“, програма „Младежки 

дейности“, § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ в размер 

на 101 336 лв. 

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2020 г. за 

дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 

дофинансиране на § 52 01 „Компютри и хардуер“ за:  

1. ОУ „Панайот Волов“ – 9 433 лв. с ДДС; 

2. ОУ „Йордан Йовков“ – 9 974 лв. с ДДС; 

3. ОУ „Петко Славейков“ – 12 046 лв. с ДДС; 

4. ОУ „Захари Стоянов“ – 11 882 лв. с ДДС; 

5. СУ „Найден Геров“ – 10 182 лв. с ДДС; 

6. ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – 17 698 лв. с ДДС; 

7. МГ „Д-р Петър Берон“ – 11 832 лв. с ДДС; 

8. І ЕГ – 9 368 лв. с ДДС; 

9. ІV ЕГ „Фр. Жолио Кюри“ – 8 921 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. 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022648ВН/24.11.2020 г., относно допълнение и 

изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които 

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

от бюджета на община Варна за 2020 г. в частта на дирекция „Социални 

дейности“ при Община Варна. 

 

  Колеги, предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

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

и местната администрация и чл. 34  от Постановление на Министерски съвет 

№381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД20022648ВН/24.11.2020 г.,  Общински съвет – Варна допълва и изменя 

Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 г.“, приет с 

Решения №156-4(№4)/11.02.2020 г., раздел IX и  №248-3(№6)/13,14.07.2020 

г. на Общински съвет - Варна, в частта на дирекция „Социални дейности“ 

при Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

                                    ШЕСТА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община 

Варна с рег. № МД20001442ВН-001ВН/06.11.2020 г., относно определяне на 

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

Варна. 

   

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.1 от Наредба на  Общински 
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съвет – Варна за определяне размера на местните такси и цени на услуги  на 

територията на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна 

с рег. № МД20001442ВН-001ВН/06.11.2020 г., Общински съвет – Варна 

освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020г. задължените 

лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили 

стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот, на територията на 

Община Варна. Преустановяването на дейността за съответния период се 

удостоверява от лицата с  финансови и други документи, като например: 

- касови отчети от фискалните устройства за периода от 01.01.2020 г. 

до 13.03.2020 г., както и касови отчети от фискалните устройства за 

съответния период на преустановяване на дейността; 

- отчетни регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите 

(чл.124, ал.1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от 

ЗДДС за периода от 01.01.2020 г. до 13.03.2020 г., както и отчетни регистри 

– дневник на покупките и дневник на продажбите (чл. 124, ал. 1 от ЗДДС) и 

съответната справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за съответния 

период на преустановяване на дейността; 

- рекапитулации на Фонд работна заплата за периода от 01.01.2020 г. до 

13.03.2020 г., както и рекапитулации на Фонд работна заплата за съответния 

период на преустановяване на дейността; 

- справка за отработени дни, отпуски, отсъствия за периода от 

01.01.2020 г. до 13.03.2020 г., както и справка за отработени дни, отпуски, 

отсъствия за съответния период на преустановяване на дейността; 

- декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Служителят от общинската администрация (орган по приходите) има 

право да поиска допълнителни от изброените по-горе финансови и други 

документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на 

съответното предприятие. 

Управителят или упълномощено от него лице подава искане за 

освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в дирекция 

„Местни данъци“, придружено със  гореописаните финансови документи. 

Копията на приложените към искането документи се подават заверени с 

подпис и печат за вярност. 

  

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам  да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20016337ВН/01.09.2020 г., относно приемане на нова 
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Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на 

Община Варна и приемане на цени на превозни документи. 

Предложение от Николай Капитанов – общински съветник с рег. № 

ОС20000704ВН/08.12.2020 г. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Запозна членовете на комисията с предложението на групата общински 

съветници от ПП „БСП“, което е разгледано на ПК „Транспорт“. Обясни, че 

за абонаментните карти все още има зониране и за това ние предложихме 

цените на абонаментните карти да бъдат уеднаквени за всички ползващи 

обществения транспорт на територията на община Варна. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Вие получихте подробни обяснения от Пейчо Пейчев, който е работил 

с екипа. Мисля, че това което е предложено като цени и разценки включва 

две основни съставки при ценообразуването. От една страна субсидиите 

продължават да бъдат една от основните съставки на разплащането на 

градския транспорт на територията на град Варна и близките селищни 

образувания в него и от друга страна правим опит да спазим стопанските 

закони и да дадем възможност като граждани на град Варна да участваме в 

стабилизирането на това търговско дружество. Видно е и от предложението 

на колегата Капитанов за намаляване стойността на билетите  макар и с 0,10 

ст. в разценките, които ги има. Да намерим точния баланс в стопанското, 

социалното, за да можем това дружество да може да бъде стабилизирано. 

 

Венцислав СИВОВ 

Предлагам да се обърне внимание на гражданите да си купуват повече 

карти. Имам предложение за тези електронни карти, които са за 10 лв. с 11 

часово времепътуване и хората, като тръгнат да купуват карти нещата ще се 

нормализират. С крайградските карти, които са 875 карти, което прави 

някъде около 50 000 лв. и са неизгодни за тези хора. Предлагам да 

уеднаквим картите да бъдат от 20 лв. с 22 пътувания и това да бъдат двете 

карти, на които да обърнем повече внимание, за да могат да си купуват карти 

от тези машини хората, както и да премахнем картите за крайградската зона, 

за да има само електронни абонаментни карти от 10 лв. с 11 пътувания и от 

20 лв. с 22 пътувания. 

 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 

Времепътуването беше обяснено от г-н Крумов, защо е прието. Няма да 

загуби общината, като се премахнат зоните. Казах, че трябва да има 

готовност за приемането на наредбата, за да може ТАСРУД и Градски 

транспорт да се подготвят за въвеждането на автоматизираната билетна 

система да влезе цялостно в нашия град. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Предложението на колегата Капитанов, което ще Ви го зачета. 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрахме за важността на наредбата и съответно на цените. Има ли 

готовност администрацията да започне незабавно да прилага тези цени? В 

случай че няма незабавна такава готовност до определим дата на влизане в 

сила за цените. 

 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 

Всичко е готово г-н Балабанов, така че нямаме проблем да започнем да 

работим.  

 

Венцислав СИВОВ 

Имам предложение за промяна към наредбата в раздел I, т. 5 да се 

добави 20 лв. за 24 времепътуване. 

 

Бранимир Балачев 

Предлагам да гласуваме предложението на колегата Сивов. 

 

        Резултати от гласуването: за – 5; против - 0; въздържали се - 9, 

предложението не се приема. 

 

         Гласуваме предложението на колегата Капитанов, относно 

измененията, така както ги е предложил. 

 

        Резултати от гласуването: за – 2; против - 1; въздържали се - 11, 

предложението не се приема. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на Кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административно – 

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

РД20016337ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за 

реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна, 

приета с решение № 2080-9/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна и 

приема Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт 

на Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

16.1.  На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 от 

Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на 

Община Варна определя Цени на превозните документи, както следва: 
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I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА 

БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН 

ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ: 

1.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ 

60 минути – 1,00 лв. 

90 минути – 1,50 лв. 

120 минути – 1,80 лв. 

Целодневен –4,00 лв. 

2. Електронен билет за пътуване  

60 минути – 1,00 лв. 

90 минути – 1,50 лв. 

120 минути – 1,80 лв. 

Целодневен – 4,00 лв. 

3.  Извънреден билет за пътуване (системен бон) 

60 минути – 1,00 лв. 

90 минути   - 1,50 лв. 

120 минути  - 1,80 лв. 

Целодневен – 4,00 лв.  

4. Билет за нередовен пътник: 

60 минути –  30,00 лв. 

5. Електронна предплатена карта за пътуване  
10 лева  -  11 часа времепътуване  

*/1 пътуване  бонус/ Картата може да се зарежда с различна сума. На 

всеки 10,00 лв. се получава 1 пътуване в рамките на 1 час бонус. 

6. Електронна абонаментна карта – Свободна; 

1 линия/ 1 месец – 35,00 лв.  

Всички линии/ 1 месец – 50,00 лв.  

7. Изгубена/ повредена  от пътника електронна карта - 2,00 лв. 

8. Дефектна карта – подновява се без допълнително заплащане; 

 

II. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ: 

А. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване с обществения градски 

транспорт на територията на град Варна, съгласно границите по 

Общия устройствен план по редовна тарифа  

1. Месечна абонаментна карта за една линия – 35 лв.; 

2. Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв.; 

3. Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв.; 

4. Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв.; 

5. Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв.; 

6. Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв.; 

7. Годишна абонамента карта за всички линии – 520 лв. 

Б. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване с обществения 

транспорт по крайградските автобусни линии от транспортната схема 

на община Варна, по съответното направление по редовна тарифа: 
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1. Гр. Варна – с.Тополи: 

1.1. Месечна абонаментна карта – 48 лв.; 

1.2. Тримесечна абонаментна карта – 129 лв.; 

1.3. Шестмесечна абонаментна карта – 258 лв. 

1.4. Годишна абонаментна карта – 516 лв. 

2. Гр. Варна – с. Константиново: 

2.1. Месечна абонаментна карта – 64 лв.; 

2.2. Тримесечна абонаментна карта – 177 лв.; 

2.3. Шестмесечна абонаментна карта – 354 лв. 

2.4. Годишна абонаментна карта – 708 лв. 

3. Гр. Варна – с. Казашко: 

3.1. Месечна абонаментна карта – 56 лв.; 

3.2. Тримесечна абонаментна карта – 153 лв.; 

3.3. Шестмесечна абонаментна карта – 306 лв. 

3.4. Годишна абонаментна карта – 612 лв. 

4. Гр. Варна – с. Звездица и Гр. Варна – с. Каменар: 

4.1. Месечна абонаментна карта – 52 лв.; 

4.2. Тримесечна абонаментна карта – 141 лв.; 

4.3. Шестмесечна абонаментна карта – 282 лв. 

4.4. Годишна абонаментна карта – 564 лв. 

5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“: 

5.1. Месечна абонаментна карта – 120 лв.; 

5.2. Тримесечна абонаментна карта – 345 лв.; 

5.3. Шестмесечна абонаментна карта – 690 лв. 

5.4. Годишна абонаментна карта – 1380 лв. 

6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/ 

6.1. Месечна абонаментна карта – 84 лв.; 

6.2. Тримесечна абонаментна карта – 237 лв.; 

6.3. Шестмесечна абонаментна карта – 474 лв. 

6.4. Годишна абонаментна карта – 948 лв. 

7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“ 

7.1. Месечна абонаментна карта – 80 лв.; 

7.2. Тримесечна абонаментна карта – 225 лв.; 

7.3. Шестмесечна абонаментна карта – 450 лв. 

7.4. Годишна абонаментна карта – 900 лв. 

 

III. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ 

А. За издаване на една абонаментна карта на преференциални 

цени на територията на град Варна съгласно определените граници по 

Общия устройствен план: 

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия; 

2. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 
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социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 8 лв. месечно за всички вътрешноградски 

линии; 

3. Учащи се в учебни заведения в гр. Варна – заплащат 15 лв. месечно 

за абонаментна карта за всички линии в чертите на града; 

4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта за 

всички линии месечно – 25 лв.; 

5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % - заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта за 

всички линии месечно – 15 лв.; 

6. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта за всички линии месечно – 8 лв.; 

7. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта за всички линии 

месечно – 15 лв.; 

8. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии месечно, 

която включва и правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето 

с увреждане. 

 

Б. За издаване на една месечна абонаментна карта на 

преференциални цени за пътуване с обществения транспорт по 

крайградските автобусни линии от транспортната схема на община 

Варна, по съответното направление на преференциални цени, както 

следва: 

1. Гр. Варна – с. Тополи: 

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

1.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

1.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 24 

лв.; 

1.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 14 лв.; 

https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p12868958
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p12868958
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1.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 8 лв.; 

1.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 14 лв.; 

1.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

2. Гр. Варна – с. Константиново: 

2.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

2.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

2.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 32 

лв.; 

2.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 19 лв.; 

2.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 10 лв.; 

2.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 19 лв.; 

2.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

3. Гр. Варна – с. Казашко: 

3.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

3.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

3.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 28 

лв.; 

3.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
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медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17 лв.; 

3.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 9 лв.; 

3.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17 лв.; 

3.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

4. Гр. Варна – с. Звездица и гр. Варна – с. Каменар: 

4.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

4.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

4.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 26 

лв.; 

4.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 16 лв.; 

4.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 8 лв.; 

4.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 16 лв.; 

4.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“: 

5.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

5.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

5.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 60 

https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p12868958
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p12868958
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p12868958
https://legislation.apis.bg/doc/464674/0/#p12868958


22 
 

лв.; 

5.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 36 лв.; 

5.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 19 лв.; 

5.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 36 лв.; 

5.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/ 

6.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

6.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

6.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 42 

лв.; 

6.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 25 лв.; 

6.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 13 лв.; 

6.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 25 лв.; 

6.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“ 

7.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 

територията на град Варна – 5 лв.; 

7.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 

7.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
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медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 

до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 40 

лв.; 

7.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 

до 90 % заплащат 24 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17 лв.; 

7.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 

до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 

абонаментна карта – 13 лв.; 

7.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител 

заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 24 лв.; 

7.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 

експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат 

право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и правото на 

пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

Граждани, изгубили/повредили персонализирана картата за 

пътуване на преференциални цени, заплащат за издаването на 

дубликат -  цена в размер на 7,00 лв. 

IV. БИЛЕТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, издадени по реда на 

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа – 

1,00 лв. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решенията, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда, с оглед необходимостта от незабавно 

регламентиране на обществените отношения, свързани с определяне и 

администриране на цените на превозните документи, осигуряване на 

непрекъсваемост на процеса по изпълнение на транспортно обслужване на 

територията на община Варна и обезпечаване на високия обществен 

интерес. 

  

        Резултати от гласуването: за – 11; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. №  РД20022552АС/25.11.2020 г., относно даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 

проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими 
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групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. (водеща програма) и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

  Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ 

с рег. № РД20022552АС-001ВН/08.12.2020 г. 

 

Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“. 

 

Бистра ДИМОВА 

Запозна членовете на комисия с проектното предложението, като даде 

подробни разяснения. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 и чл.59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

кмета на Община Варна с рег. № РД20022552АС/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-

2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

(водеща програма) и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;  

            2. Одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство по 

интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

(водеща програма) и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото 

решение;  

3. В изпълнение на горното решение, Общински съвет - Варна 

упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 

партньорство във връзка с подготовката и изпълнението на интегрирано 

проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна 
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програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (водеща програма) 

и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г.;  

4. Дава съгласие след одобрение на интегрирано проектно 

предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 

до образование“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община Варна за 

мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от Програмата; 

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

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на Решението, 

поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове 

за представяне на проектното предложение.   

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

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

РД20022859ПР/25.11.2020 г., относно одобряване на текста на 

Споразумение за партньорство по Проект „Прилагане на иновативни мерки 

за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в 

България" по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени. 

Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ 

с рег. № РД20022859ПР-001ВН/08.12.2020 г. 

 

Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

самоуправление и местна администрация и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД20022859ПР/25.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

1. Одобрява текста на Споразумение за партньорство във връзка с 

изпълнението на Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата в общините в България" по 

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

„Повишаване възможностите за местните общини да намаляват емисиите и 
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да се адаптират към климатичните промени", съгласно приложение към 

настоящото решение. 

2. В изпълнение на т. 2 от Решението, Общински съвет - Варна 

упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 

партньорство, във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на иновативни 

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

България" по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

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

намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени".  

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

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на Решението, 

поради защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове 

за сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ и стартиране на 

дейностите по вече одобрения проект.   

  

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

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

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

РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие Община 

Варна да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор 

на проекти „Екологична и устойчива рибарска област“, Мярка 3.1.1. 

„Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на 

Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-

Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. 

Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ 

с рег. № РД20022736ВН-004ВН/08.12.2020 г.  

Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“. 

 

Росица БОРИСОВА 

Предостави подробна информация за проектното предложение. 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20022736ВН-001ВН/25.11.2020 г., Общински  

съвет - Варна реши:    
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           1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.053 

„Екологична и устойчива рибарска област” по Мярка 3.1.1. „Екологична и 

устойчива рибарска област“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район 

Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020; 

 2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 

подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за 

финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти 

BG14MFOP001-4.053 „Екологична и устойчива рибарска област“ по Мярка 

3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР 

на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, 

Община Варна да осигури средства в размер до 66 000 лева с ДДС от  

бюджета на Община Варна за обезпечаване на допустимите разходи, преди 

те да бъдат възстановени.   

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 

Община Варна в размер до 15 000 лева на разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по 

процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.053 „Екологична и 

устойчива рибарска област“ по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива 

рибарска област“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

Задължава Кмета на Община Варна да извърши всички правни и 

фактически действия по изпълнение на горните решения. 

 

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

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

   Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г. относно даване на 

съгласие Община Варна да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез подбор на проекти „Подобряване на достъпа до рибарска 

инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка 2.1.1. 

„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал”, от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна 

рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

  Писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 

сътрудничество“ с рег. № РД20022736ВН-003ВН/08.12.2020 г. 
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Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 

международно сътрудничество“. 

 

Росица БОРИСОВА 

Предостави подробна информация за проектното предложение. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

          Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20022736ВН-002ВН/25.11.2020 г., Общински  

съвет - Варна реши: 

 1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по процедура чрез 

подбор на проекти BG14MFOP001-4.069 „Подобряване на достъпа до 

рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, мярка 2.1.1. 

„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.; 

 2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 

подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за финансиране 

по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.069  „Подобряване 

на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, 

мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 

увеличаване на синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район 

Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020г., Община Варна да осигури средства в размер до 470 000 лева с 

ДДС от бюджета на Община Варна за съответната година, за обезпечаване 

на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени.   

 3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 

Община Варна в размер до 37 000 лева на разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проекта, по 

процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.069  „Подобряване на 

достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, 

мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и 

увеличаване на синия потенциал”, от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Варна, район 

Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020г. 

Задължава Кмета на Община Варна да извърши всички правни и 

фактически действия по изпълнение на горните решения. 
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        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

       Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД20006854ВН-011ВН/02.12.2020 г., относно даване на 

съгласие и упълномощаване на Кмета на Община Вана да издаде  Запис на 

заповед за изпълнението на проект „Създаване на морски образователен 

център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски – Галата 1927“, гр. 

Варна“. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

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

рег. № РД20006854ВН-011ВН/02.12.2020 г., Общински съвет - Варна дава 

съгласие и упълномощава Кмета на Община Варна да издаде Запис на 

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

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

размер на 29 664,23 лв. (двадесет и девет хиляди, шестстотин шестдесет и 

четири лева и двадесет и три стотинки), платим на предявяване в срок до 6 

(шест) месеца след изтичане срока за изпълнение на 

инвестицията/дейностите, за обезпечаване на 110% от заявения размер на 

Искане за възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово 

плащане по проект „Създаване на морски образователен център, обновяване 

и оборудване на Народно читалище „Васил Левски – Галата 1927“, гр. 

Варна“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

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

BG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до 

рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, по 

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

към настоящото решение. 

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

Общински съвет – Варна, допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

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

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

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № предложение от Стоян Йорданов Стоянов, Председател на 

УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“ Варна с рег. № 

ОС20000675ВН/12.11.2020 г., относно упълномощаване на Кмета на 

Община Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на 

стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 

инициативна рибарска група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ 

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

  

Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация и по предложение от Стоян Йорданов Стоянов, 

Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово - 

Белослав – Аксаково“ с рег. № ОС20000675ВН/12.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да 

издаде и подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на 

предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 165 287.39 

лв. (сто шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и седем лева и тридесет 

девет стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово 

плащане за 2021 г. на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, 

район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ по Административен договор № 

МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие и Споразумение за управление на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. 

сключени между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, 

район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на 

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

BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите 

местно развитие", Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., 

съгласно приложение към настоящото решение. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

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

средствата по проекта, именно: съгласно т. 8 от Приложение № 9 към 
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подписания Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. 

следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за следващата 

календарна година, в срок най-късно до 20.12.2020 г. 

  

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

   Колеги, предлагам да разгледаме предложение от групата общински 

съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000696ВН/30.11.2020 г., относно приемане на мерки за подпомагане на 

засегнатите лица от противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № 

РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с 

пандемията от COVID-19. 

   

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

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

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

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

съвет - Варна за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Варна, във връзка със Заповед 

№ РД-01- 677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на 

Република България и въведените с нея временни противоепидемични 

мерки на територията на Република България, считано от 23:30 часа на 

27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и по предложение от групата общински 

съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000696ВН/30.11.2020 г., Общински съвет - Варна освобождава от 

заплащане на местни такси за ползване на детски ясли и детски градини 

задължените лица за срока на въведените противоепидемични мерки, а 

именно: от 28.11.2020 до 21.12.2020 г. 

          На лицата заплатили месечна такса за горепосочения период, същата 

ще бъде  прехвърлена за месеца, през който се възстанови работата на 

детските заведения. 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-

01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република 

България и въведените с нея временни противоепидемични мерки на 

територията на Република България, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. 

до 21.12.2020 г. и по предложение от групата общински съветници от ПП 

ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000696ВН/30.11.2020 г., 

Общински съвет - Варна освобождава от заплащане на такси, наеми и цени 
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на услуги обектите по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси, по чл. 

56 и §17 от Закона за устройството на територията, цена на услугата 

сметоизвозване и обектите нежилищна общинска собственост, които 

попадат в обхвата на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването и са преустановили дейност, за срока от 28.11.2020 до 

21.12.2020 г. 

На юридическите и физическите лица, които са заплатили местните 

такси, наеми и цени на услуги  по договори и обезщетения с Община Варна 

за този период, сумата ще бъде приспадната от следващите плащания. 

   

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

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от ПП „Възраждане“ 

в Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000563ВН/21.09.2020 г. и писма от 

дирекция „Местни данъци“ с рег. № ОС20000563ВН-001ВН/29.10.2020 г. и 

от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ с рег. № ОС20000563ВН-

005ВН/02.12.2020 г., относно изменение на т. 6  от част II на чл. 67 от 

Наредбата за определянето администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна. 

 

Имаме становища от дирекция „Местни данъци“ и дирекция „Правно-

нормативно обслужване“. 

 

Мария КАНЗАФИРОВА 

Предостави информация за становището на дирекция „местни 

данъци“. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

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

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

Закона за местните данъци и такси и по предложение от групата общински 

съветници от ПП „Възраждане“ в Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС20000563ВН/21.09.2020 г., Общински съвет – Варна изменение на т. 6  от 

част II на чл. 67 от Наредбата за определянето администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна без такса 

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

за местните данъци и такси. 
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        Резултати от гласуването: за – 4; против - 2; въздържали се - 9, 

предложението не се приема. 

 

 ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от управителя на ДКЦ 

„Чайка“ –Варна ЕООД с рег. № ОС200007000ВН/04.12.2020 г., относно 

вземане на решение за даване на съгласие за сключване на инвестиционен 

кредит по инициатива на JESSIKA, част от ОП „Регионално развитие“ 2007 

– 2013 г. за „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната 

ефективност в „ДКЦ Чайка“ ЕООД“ и закупуване на медицинско 

оборудване за нуждите на дружеството. 

  

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от Наредба за реда 

за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 

върху капитала на търговските дружества и във връзка с предложение от д-

р Румен Димов – управител на Диагностично - консултативен център 

„Чайка“ ЕООД с рег. № ОС20000700ВН/04.12.2020 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие и упълномощава управителя на Диагностично - 

консултативен център „Чайка“ ЕООД да сключи договор за банков кредит 

по инициатива JESSICA, част от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. за 

„Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната 

ефективност в Диагностично - консултативен център „Чайка“ ЕООД“ и 

закупуване на медицинско оборудване за нуждите на дружеството, съгласно 

одобрена от „Банка ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД 

оферта за отпускане на кредит с общ индикативен размер до BGN 1 860 000 

(един милион осемстотин и шестдесет хиляди лева), при следните условия: 

1. Размер на кредита – 1 860 000 лева (един милион осемстотин и 

шестдесет хиляди лева), от които до 1 680 000 лева за СМР (ремонт, 

реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност) и до 

180 000 лева за закупуване на медицинско оборудване; 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Срок на усвояване – до 24 месеца от датата на подписване на 

договора за кредит; 

4. Срок на погасяване – до 144 месеца, който включва: гратисен 

период 24 месеца /в рамките на срока на усвояване и погасяване/ 

посредством 120 равни месечни вноски по главницата, първата от които е 

дължима в края на календарния месец след изтичане на гратисния период. 
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5. Условия за погасяване на кредита – съгласно договора за банков 

кредит и погасителен план; 

6.  Обезпечение на кредита:  

- чрез залог на вземания по всички сметки на дружеството в ДСК 

(включително на Резервната сметка) за размера на кредита; 

- обезпечение чрез първа по ред ипотека на две сгради, собственост на 

„ДКЦ Чайка“ ЕООД, а именно основната сграда на „ДКЦ Чайка“ ЕООД (№ 

по кадастрална карта 10135.2562.134.5 с РЗП 2349 кв.м.) и сградата на 

сектор „Рентгенова  диагностика“ към „ДКЦ Чайка“ ЕООД (№ по 

кадастрална карта 10135.2562.134.6 с РЗП 161,50 кв.м.) 

Възлага на управителя на Диагностично - консултативен център 

„Чайка“ ЕООД да предприеме всички правни и фактически действия за 

изпълнение на решението. 

  

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

предложението се приема. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

    

   Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме  писмо от управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС20000597ВН/08.10.202200 г., 

относно вземане на решение за отпускане на финансови средства за нуждите 

на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД.  

 

Председателя запозна членовете на комисията със задълженията в 

размер на 354 215,04 лв. на лечебното заведение. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предлагам управителя на лечебното заведение и главния 

счетоводител да не им бъдат отпуснати средства за заплати. 

  

Колеги предлагам да гласуваме предложението с така направеното 

допълнение от Марица Гърдева и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с писмо от управителя на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД с 

рег. № ОС20000597ВН/08.10.2020 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 354 215,04 лв. 

/триста петдесет и четири хиляди двеста и петнадесет лева и четири 
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стотинки/ за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение 

по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, 

като целева субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение 

за заплати, осигуровки и данъци на персонала, с изключение на управителя 

и главния счетоводителя на лечебното заведение.  

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

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 

ЕООД,  да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 

дружество, със стойността на целевата субсидия и да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

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, а именно осуетяване на възможността за водене на 

съдебни производства, които биха довели до увеличаване на основните 

задължения с начисляването на лихви, такси и разноски за сметка на 

лечебното заведение. 

 

        Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

  

 ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме на молби от граждани, относно 

опрощаване на държавни вземания. 

 

Колеги предлагам да гласуваме анблок предложенията, относно 

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. № 

ОС20000443ВН/17.07.2020 г. от Администрацията на Президента на 

Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 

Република България да  не се опрости задължението на Станислав Михалев 

от гр. Варна.   

 

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

и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № ОС20000443ВН-

001ВН/17.07.2020 г. от Администрацията на Президента на Република 

България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на Република 

България да  не се опрости задължението на Кремена Чобанова от гр. Варна.   
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        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

  

 ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

  

Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам да разгледаме информация за изпълнение на 

Бюджета на Община Варна за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. от Кмета 

на Община Варна с рег. № РД20023557ВН/07.12.2020 г. 

 

Информацията за изпълнение на Бюджета на Община Варна за 

периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. е за сведение. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

   Колеги, предлагам в точка разни да разгледаме  следните 

предложения: 

- Предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000713ВН/11.12.2020 г., относно 

даване на съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да сключи договор за 

банков кредит с „Българска банка за развитие“ АД. 

- Предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД20024059ВН/02.12.2020 г., даване на съгласие Община Варна да 

кандидатства по проект „Красива България“–2021, мярка М02 

„Подобряване на социалната инфраструктура“ със заявление за 

„Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ 

№ 2 „Щастливо детство“.   

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от инж. Злати Златев – 

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

ОС20000713ВН/11.12.2020 г., относно даване на съгласие „Градски 

транспорт“ ЕАД да сключи договор за банков кредит с „Българска банка 

за развитие“ АД. 

 

Председателят запозна членовете на комисията с предложението на 

„Градски транспорт“ за условията за сключване на договор за банков 

кредит с „Българска банка за развитие“. 

 

Янко СТАНЕВ 

Предлагам да прекратим дебатите и да преминем в режим на 

гласуване. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Преминаваме към гласуване на процедурното предложение на Янко 

Станев. 

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

предложението се приема. 

 

Колеги предлагам да гласуваме предложението с предварително 

изпълнение и да вземем следното решение: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 и т. 23 от Закона за местното 

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

закон, във връзка с чл. 10, т. 11 и т. 13 от Устава на „Градски транспорт” 

ЕАД и по предложение от инж. Злати Златев – изпълнителен директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000713ВН/11.12.2020 г., Общински 

съвет – Варна, в качеството си на едноличен собственик на капитала на 

„Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна, одобрява проект на Договор за 

банков кредит, ведно с приложения – Договор за финансово обезпечение с 

предоставяне на залог - приложение № 1, Договор за залог - приложение № 

2 и Договор за залог - приложение № 3, съставляващи  приложения към 

настоящото решение, и дава съгласие „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна 

с ЕИК 103003668 да сключи договор за банков кредит с „Българска банка за 

развитие” АД в размер на 10 000 000 (десет милиона лева), както и да даде 

съответните обезпечения в законоустановената форма, съгласно 

изискванията на банката. 

2. Възлага на инж. Злати Златев - Изпълнителен директор на „Градски 

транспорт” ЕАД и го упълномощава да сключи и подпише одобрения с  

настоящото решение Договор за банков кредит с „Българска банка за 

развитие” АД, ведно с приложенията към него. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда.   

  

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

предложението се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме Предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20024059ВН/02.12.2020 г., даване на съгласие 

Община Варна да кандидатства по проект „Красива България“–2021, 

мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ със заявление 

за „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в 

ДГ № 2 „Щастливо детство“.   

 

Председателят запозна членовете на комисията с предложението. 
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Колеги предлагам да гласуваме предложението на кмета на Община 

Варна и да вземем следното решение: 

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

самоуправление и местната администрация по предложение от Кмета на 

община Варна с рег. № РД20024059ВН/14.12.2020 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по Проект „Красива 

България" - 2021, Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" 

със заявление за „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 

открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II „Детска площадка“, кв. 58 б 

по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна“.  

2. Дава съгласие след одобрение за финансиране на заявление за 

„Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 2 

„Щастливо детство”, УПИ II „Детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. 

на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна“ по Проект „Красива 

България" 2021, Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" и 

подписване на Споразумение, Община Варна в срок до 10 дни да приведе 

съфинансирането по проекта в размер на 77 454.63 лева /седемдесет и седем 

хиляди четиристотин петдесет  и четири  лева и шестдесет и три стотинки/ 

или 50% от стойността на проекта.  

3. Дава съгласие след одобрение на проекта да бъде осигурена сума в 

размер на 4368.44 лева/четири хиляди триста шестдесет и осем лева и 

четиридесет и четири стотинки/ за покриване на разходите за строителен и 

авторски надзор на обект: „Основен ремонт и реконструкция на площадки за 

игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II „Детска площадка“, 

кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна“ 

финансиран по Проект „Красива България" 2021, Мярка М02 „Подобряване 

на социалната инфраструктура". 

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

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на Решението, 

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

представяне на проектното предложение.   

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

  

Край на заседанието: 14:40 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ФБ“:                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

           

_______/П/__________                                               _______/П/__________ 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


