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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 9 

 

Днес 26.02.2021 г. от 12:30 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 

  Станислав Иванов 

  Стефан Станев 

  Стоян Попов  

  Христо Атанасов 

   Цончо Ганев 

  Щериана Иванова 

  Янко Станев 

 

          Включиха се още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна,  

доц. проф. д-р Анелия Клисарова – председател ПК „Здравеопазване“, Георги Георгиев 

– общински съветник, Стефка Господинова – Директор на дирекция „Финанси и 

бюджет“, представители от дирекция „Финанси и бюджет“ и адв. Деяна Стефанова – 

адвокат довереник на Общински съвет – Варна.  

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието да протече 

при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21003045ВН/15.02.2021 г. и  № РД21003045ВН-001ВН/15.02.2021 г., относно 

обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. 

      1.1. Разглеждане на молба от Симеон Христов – Председател на УС „МФК Спартак“ 

- Варна с рег. №РД20020736ВН/29.10.2020 г., относно осигуряване на финансови 

средства за участие в „Шампионска лига по плажен футбол 2021 г. – Назаре, 

Португалия.  

         - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД20020736ВН-

001ВН/23.02.2021 г. 

1.2. Разглеждане на писмо от Георги Динков – Председател на ФК „Тополи 2010“ 

с рег. №ЗК20001975ВН-001ВН/09.11.2020 г., относно молба за осигуряване на 

финансова подкрепа на футболния клуб. 

        - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ЗК2001975ВН-

005ВН/23.02.2021 г. 

1.3. Разглеждане на писмо от Кристиян Димитров – Директор на дирекция „Спорт“ 

с рег. №С20000183ВН/14.12.2020 г., относно писмо от Миглена Кръстева – 

Председател на сдружение „Арт Рейсинг“, във връзка финансова подкрепа от Община 

Варна  за следващия състезателен сезон.  

        - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС20000183ВН-

001ВН/23.02.2021 г. 

1.4. Разглеждане на писмо от Георги Ганчев – Президент на БК „Черно море-Тича“ 
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с рег. №РД21001657ВН/26.01.2021 г., относно искане за осигуряване на финансови 

средства за нуждите на отборите. 

        - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД21001657ВН-

007ВН/23.02.2021 г. 

1.5. Разглеждане на писма от Театрално – музикално продуцентски център – 

Варна  с рег. № РД20021000ВН/02.11.2020 г. и от Държавен куклен театър – Варна с 

рег. № ОС20000582ВН/30.09.2020 г., относно предоставяне на гориво за 

календарната 2020 г.  за нуждите на културните институти. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000108ВН/26.02.2021 

г. 

1.6. Разглеждане на предложение от Наталия Чешмеджиева – директор на „Радио 

Варна“ с рег. № РД20018416ВН/30.09.2020 г., относно предложение за съвместна 

работа между община Варна,  Радио Варна в областта на културата и обществения 

живот.  

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД20018416ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

1.7. Разглеждане на предложение от Наталия Господинова – Главен редактор на 

Дарик радио – Варна с  рег. № ОС20000731ВН/22.12.2020 г., относно съвместен 

медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община Варна и Общински съвет – 

Варна. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС20000731ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

1.8. Разглеждане на предложение от Георги Костов – управител на „Смарт Хоум 

Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № РД20023112ВН/01.12.2020 г., 

относно медийно партньорство за отразяването на културни и други значими събития 

на Община Варна. 

- Писма от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г. и от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД20023112ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

1.9. Разглеждане на предложение от Деница Джурова – управител на „Фокус 

Нунти“ ООД с рег. № РД20024484ВН/21.12.2020 г., относно концепция за реализиране 

на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус Варна“, посветено на Община 

Варна. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД20024484ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

1.10. Разглеждане на писма от Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“ 

с рег. № РД20023578ВН-001ВН/18.12.2020 г. и № Т21000109ВН/19.02.2021 г., както 

следва: 

 - Предложение от Руслан Йорданов – управител на Роял Комюникейшън, 

относно рекламно и информационно присъствие в Национална информационна 

агенция bgtourism.bg и списание Destination по-случай „Варна – 100 години курортен 

град“.  

          - Предложение от Мартина Костадинова – експерт маркетинг и реклама – „Фреш 

медия България“, относно рекламна кампания в национален ефир –БГ радио, Радио 1, 

Радио ЕНЕРДЖИ и Радио СИТИ по-случай „Варна – 100 години курортен град“. 

 - Писмо от Мариета Бобева – ръководител на РТВЦ – Варна, относно заснемане 

на три събития, включени в календара на честванията. 

           - Писмо от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № 

РД20023578ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

1.11. Разглеждане на предложение от Кирил Налджиев – управител на Медия 

груп 24 ЕООД с  рег. № РД21000510ВН/11.01.2021 г., относно цялостно отразяване на 

културни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД21000510ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

1.12. Разглеждане на писмо от Кристина Николова – директор „Реклама“ на Труд 

медиа ЕООД с рег. № ОС21000014ВН/12.01.2021 г.,  относно медийно отразяване на 

ключови проекти за развитие на град Варна през 2021 г. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000014ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 
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 1.13. Разглеждане на писма от Мариета Бобева – ръководител на Регионален 

телевизионен център –Варна с рег. № ОС20000616ВН/19.10.2020 г. и № 

ОС21000616ВН-004ВН/21.01.2021 г., относно съвместна работа между дирекция 

„Образование и младежки дейности“ в Община Варна и Регионален телевизионен 

център –Варна.    

         - Писма от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г. и от ПК „Наука и образование“ с рег. № ОС20000616ВН-005ВН/23.02.2021 г. 

 1.14. Разглеждане на предложение от Невяна Троянска, издател на Венис груп 

с рег. № ОС21000010ВН/11.01.2021 г., относно медийно партньорство и 

популяризиране на Варна.  

           - Писмо от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № 

ОС21000010ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

1.15. Разглеждане на предложение от Йордан Петков – мениджър на Б1Б Спорт 

с рег. № РД20020417ВН/26.10.2021 г., относно спорт и медийно отразяване по Б1Б 

СПОРТ.   

- Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г. 

1.16. Разглеждане на предложение от Р. Широков – управител на „Клиър Сенс“ 

с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно медийно отразяване на културни, 

образователни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

     - Писма от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № 

ОС21000101ВН/23.02.2021 г., от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД21002300ВН-

001ВН/23.02.2021 г. и от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД21002300ВН-

0012Н/26.02.2021 г. 

1.17. Разглеждане на предложение от Росен Иванов – генерален директор на 

Offline Media Group с рег. № ОС21000043ВН/25.01.2021 г., относно  отразяване на 

Варна – 100 години морски курорт, 100 г. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ 95 г. 

международен фестивал „Варненско лято“. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000043ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

1.18. Разглеждане на писмо от Венелина Гочева – управител на „ПРО НЮЗ 

България“ АД с рег. № ОС21000070ВН/10.02.2021 г., относно медийно партньорство с 

Община Варна за отразяването на значими инициативи и обществени каузи. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000070ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

1.19. Разглеждане на писмо от Лилия Христова – директор на дирекция 

„Образование и младежки дейности“ с рег. № ОМД20001619ВН-001ВН/19.02.2021 г., 

относно излъчване на предаване за образование „Отличен 6“ в ефира на Радио Варна. 

       - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОМД20001619ВН/23.02.2021 

г.   

          1.20. Писмо от Павлин Косев – председател на Управителния съвет на 

Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите с рег. № 

РД21003615ВН/22.02.2021 г., относно финансова подкрепа за организиране на 

международното изложение „Туризъм-експо дестинация Варна 2021“ и 

международна туристическа конференция „Варна – 100години курортен град“ 2021. 

           - Писмо от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № 

РД21003615ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

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

РД21003047ВН/15.02.2021 г., относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен 

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

           - Писмо от ПК „Благоустройство и комунални дейности” с рег. № 

РД21003047ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

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

РД21003046ВН/15.02.2021 г., относно  промяна на решение № 1034-2/23/21.12.2017 

г. на Общински съвет – Варна. 

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

РД21003665ВН/23.02.2021 г., относно промени в структурата на Звено услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 
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- Писмо от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № 

РД21003665Вн-001ВН/25.02.2021 г. 

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

РД20023244ВН/02.12.2020 г., относно изменение и допълнение на т. 9.14 „Цени за 

ползване на Рибарско пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна,  

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

РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., относно изменение и допълнение на приложение 

№ 1 и Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна. 

6.1. Писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № РД21000188ВН-002ВН/16.02.2021 г. 

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

МД20001442ВН-002ВН/06.11.2020 г., относно  изменение и допълнение на Наредбата 

на Общински съвет –Варна за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Варна. 

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

РД200023231ИП/02.12.2020 г., относно изменение и допълнение на чл. 56 от 

Наредбата на Общински съвет –Варна за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Варна. 

9. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000069ВН/10.02.2021 г., относно изменение и 

допълнение на решение № 462-3/10/16.12.2020 г. 

10. Разглеждане на молби от граждани относно опрощаване на държавни 

вземания. 

11. Разни. 

- Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003676ВН/23.02.2021 

г., относно даване на съгласие да бъдат отпуснати целева субсидия за изготвяне на 

технически проекти, във връзка с изпълнението на Националната програма за 

достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

          - Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003876ВН/24.02.2021 

г., относно промяна на решения на Общински съвет - Варна с № 1030-2 от Протокол 

№ 23/21.12.2017 г. и № 1140-5 от Протокол № 28 от 21.03.2018 г., променени с 

решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.  

 

Предлагам към точка разни да включим за разглеждане писмо от  Петко 

Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № ОСИСД21001169ВН/26.02.2021 г. 

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

се приема. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Искам резултатите от гласуванията да бъдат изкарани на голям екран, за да 

видим кой как е гласувал, тъй като на малък екран не се вижда нищо. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Има ли такава възможност? 

 

Галя ГЕОРГИЕВА 

На голям екран ще се виждат всички 51 общински съветници и ще е по-трудно 

да си следите собствения глас и за това избрахме този модел на презентация. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предлагам гласуванията да бъдат презентирани на малък екран. 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Подлагам на гласуване предложението на Цончо Ганев презентацията на 

гласуването да бъде на голям екран. 
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Резултати от гласуването: за – 2; против - 8; въздържали се - 4, предложението 

не се приема. 

Христо Атанасов не участва в гласуването. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Гласуването е оспорено от колегата Ганев. Гласуваме отново.  

Резултати от гласуването: за – 2; против - 8; въздържали се - 4, предложението 

се приема. 

Христо Атанасов не участва в гласуването. 

 

Гласувах против, защото дневния ред е много дълъг и системата ще ни забави. 

 

                                               ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД21003045ВН/15.02.2021 г. и  №РД21003045ВН-001ВН/15.02.2021 г., относно 

обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 2021 г. 

         Съставянето на бюджета и неговото гласуване, приоритетите в него съобразно 

Закона за публичните финанси е задължение на общината, като тя определя рамката 

и приоритетите. 

 

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

проектобюджета на  община Варна за 2020 г. 

 

    Стефка ГОСПОДИНОВА 

    Здравейте и от мен. Искам да ви представя кратка информация за отчета на 

бюджета за 2020 г., за да придобие всеки представа на планиране, като един от 

отчетните данни се използва в бюджета за 2021 г. Предварително искам да информирам 

всички Ви, че срокът за изготвянето на отчета беше тази седмица след 

законоустановения срок за внасяне на проектобюджета. Отчетът на Община Варна ще 

бъде входиран в Общинския съвет, след като бъде одитиран от Сметната палата и 

изказване на одиторско мнение. 

(Г-жа Господинова изнесе презентация за отчета на бюджета на община Варна 

за 2020 г. и за проектобюджета на община Варна за 2021 г., която е приложена към 

протокола).   

 

Внесеният в Общински съвет проектобюджет за 2021 г. е променен, вследствие на 

уточняване на преходния остатък от 2020 г. при изготвяне на отчета за 2020 г. 

      Промените дават отражение в Приложения № 8, №11, №15 и проекторешенията. 

       По Приложение 8 “Разчет на разходите, финансирани  от приходи по § 40 

(приходи от продажби на общински нефинансови активи)“: 

       Техническа поддръжка на УО, в т.ч. : 

      - Техническа поддръжка на УО  район Владиславово, км. "Тополи", км. Казашко 

       Било : 139 628 лв. 

      Става: 173 060 лв. 

       - обект „Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна 

среда за нуждите на ЦСОП на имот с адрес гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 7, 

представляващ сграда с идентификатор 10135.3513.148.6“ – 166 568 лв.: 

        Било: 0 лв. 

        Става: 166 568 лв. 

          - Обект „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на 

обект: "Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска 

градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица, община Варна", в това число 
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проектиране, СМР, авторски надзор, комплексен доклад за оценка на съответствие на 

инвестиционния проект, строителен надзор, технически паспорт 

    Било: 214 901 лв. 

   Става: 14 901 лв. 

 

          По Приложение 11 „Справка за разпределение на средствата от преходния 

остатък за 2021 г.“: 

         При изготвяне на отчета на общината за 2020 г. чрез уточняване на отчета на 

разходите по дейности и параграфи, се налагат промени в преходните остатъци и това 

изменя Приложение №11 по дейности и параграфи, но в рамките на общия преходен 

остатък. Промените за местни дейности са, както следва: 

в лв. 

ДЕЙНОСТ § БИЛО СТАВА 

ф-я СОЦ. ОСИГУР., ПОДПОМАГАНЕ    

Местна дейност  589  „Други дейности по 

социалното осигуряване“ §10 77  78 

Ф-Я ЖИЛ.СТРОИТ., БКС и ОПАЗВ.ОК. СРЕДА    

Местна дейност 604 „Осветление на улици и 

площади“ §10 113 653 71 321 

ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ. 

ДЕЙНОСТИ       

Местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за 

всички“ §51 191 847 225 279 

Местна дейност 736 „ОФД“ §10  8 899 

 

По Приложение 13 

Променя се т.  XI.1.3 : 

Било: думите „Разходи за представителни цели на Председателя на Общински 

съвет - Варна в размер до 1%“  

Става: „Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер 

до 1%“ 

По Приложение 15 

1.Променя се преходният остатък от 2020 г. в разчета: 

Било:  191 847 лв. 

Става: 225 279 лв. 

Тази промяна стойностите на т. I и т. II от приложението 

2. Отпада обектът от Функция "Образование"-„Основен ремонт и преустройство 

на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите на ЦСОП на имот с адрес 

гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 7, представляващ сграда с идентификатор 

10135.3513.148.6“: 

Било: – 166 568 лв. 

Става: - 0 лв. 
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3. Променя се сумата на обекта във Функция "БКС" - Обект „Инженеринг - 

проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: "Основен ремонт на 

спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), 

кв. 9, с. Звездица, община Варна", в това число проектиране, СМР, авторски надзор, 

комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, строителен 

надзор, технически паспорт: 

 било: 85 099лв. 

 става:285 099 лв. 

Промени в проекторешенията за бюджета за 2021 г. 

1. Решение VI. , стойностите са променени така: 

Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизационни 

сделки в размер на 1 425 279 лв., в т.ч.  по I. Придобиване и основен ремонт на ДМА 

– 1 353 279 лв. и II. Разходи, свързани с приватизационния процес – 72 000 лв. 

Преходен остатък от 2020 г. - 225 279 лв. /Пр.15/ 

2. Решение XXII. се променя така: 

Съществуващият текст става т.1, добавя се нова точка 2. със следния текст: 

„Общински съвет Варна дава съгласие при необходимост Кметът на община Варна да 

кандидатства пред Министерство на образованието за изменение/допълнение на 

списъка от обекти и съответните разходи към тях 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Благодаря на г-жа Господинова. Преди това искам да Ви запозная със 

становищата за проектобюджета на община Варна за 2021 г. от ресорните комисии. 

 

 1. ПК „Наука и образование с рег. № РД21003045ВН-002ВН/23.02.2021 г.  

  ПК „Наука и образование” дава положително становище на проектобюджета 

на Община Варна за 2020 г., функция „Образование и приложенията, както следва: 

 Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите 

заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г. /приложение 29/ в 

размер на 110 000 лв. 

 Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици 

и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 

2021 г. /приложение 30/ в размер на 32 000 лв. 

 Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти 

в Община Варна през 2021 г. - /приложение 31/ в размер на 81 500 лв. 

 

2. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № РД21003045ВН-

005ВН/25.02.2021 г.   

 ПК „Социални дейности и жилищна политика“ предлага да бъдат изравнени 

стандартите за държавно делегирана дейност и местна дейност, считано от 01.04.2021 г. 

и дава положително становище на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта 

касаеща функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно със „Социална 

програма 2021 г. – Община Варна /Приложение № 16/“. 

 

3. ПК „Архитектура и градоустройство” с рег. № РД21003045ВН-

010ВН/26.02.2021 г.  

ПК „Архитектура и градоустройство” дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по 

бюджета за 2021 г. – 2023 г.“ /Приложение № 23/. 

 

4. ПК Европейски въпроси и международно сътрудничество с рег. № 

РД21003045ВН-004ВН/25.02.2021 г.  

ПК Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава положително 

становище на проектобюджета на Община Варна за 2021 г., в частта касаеща 

Приложение № 34 „Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз на Община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани 

със средства от Европейския съюз“.  
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5. ПК „Благоустройство и комунални дейности“ с рег. № РД21003045ВН-

006ВН/26.02.2021 г.  

ПК „Благоустройство и комунални дейности“ предлага следните промени, а именно: 

В дейност 606 §52-06 да се добави обект „Реконструкция на ул. „Флора“ по 

плана на 26 м.р., гр. Варна – строителен надзор – 7 308 лв. 

Разходите да са за сметка на пешеходни пътеки в д. 606 § 52-06. 

Било – общо 50 000 лв., в т.ч.: 

– неравност на ул. „Овчага“ между № 8 - № 10, с. Тополи, в т.ч. осветление – 

15 000 лв. 

– два броя неравности с. Звездица, в т.ч. осветление – 20 000 лв. 

– неравност на ул. „Злетово“, район „Аспарухово“, в т.ч. осветление – 15 000 

лв. 

Става – общо 42 692 лв., в т.ч.: 

– неравност на ул. „Овчага“ между № 8 - № 10, с. Тополи, в т.ч. осветление – 

12 800 лв. 

– два броя неравности с. Звездица, в т.ч. осветление – 17 092 лв. 

– неравност на ул. „Злетово“, район „Аспарухово“, в т.ч. осветление – 12 800 

лв. 

Промяната да се отрази в съответните приложения: Приложение 4, Приложение 

4а и Приложение 8. 

Дава положително становище на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г. в 

размер на  39 352 733 лв. и Капиталова програма от проектобюджета на Община Варна 

за 2021 г.  

 

         6. ПК „Транспорт“ с рег. № РД21003045ВН-008ВН/26.02.2021 г. 

ПК „Транспорт“ дава положително становище на проектобюджета на Община Варна 

за 2021 г. на дейност “Транспорт” - Приложение № 9 в размер на 9 372 504 лв.  

 

7. ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД21003045ВН-003ВН/23.02.2021 

г.  

ПК „Младежки дейности и спорт“ дава положително становище на проектобюджета 

на Община Варна за 2021 г. в частта касаеща Програма „Спорт“ 2021 г., Програма 

„Младежки дейности“ 2021 г., Програма за превенция на рисковото поведение сред деца 

и млади хора 2021 г. и Програма „Социален туризъм“ 2021 г.  

  

        8. ПК „Здравеопазване“ с рег. № РД21003045ВН-007ВН/26.02.2021 г.  

ПК „Здравеопазване“ предлага има предложения за допълнения, които ще ги 

разгледаме. 

 

9. ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № РД21003045ВН-

011ВН/26.02.2021 г.  

 ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2021 г. - Приложение № 19 „Програма Туризъм за 

2021 г., в т.ч. Програма „Варна“-100 години курортен град“, финансирана с приходи от 

туристически данък“. 

  

10. ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД21003045ВН-

009ВН/26.02.2021 г.  

ПК “Култура и духовно развитие” дава положително становище на проектобюджета 

на Община Варна за 2021 г., функция „Култура, спорт, почивни дейности” и религиозно 

дело“, приложение №24 „Международни и местни културни прояви“ в т.ч. „Програма за 

паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на 

град Варна за 2021 г. и Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен 

ансамбъл „Варна“ в размер на 2 613 600 лв.  

 

Колеги, моля за Вашите мнения, предложения по внесения проектобюджет.  
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Цончо ГАНЕВ 

Ще има ли актуализация на бюджета на община Варна за 2020 г. или ще 

направим прецедент, за да не правим актуализация? 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Взехме решения за опрощаване на задължения на бизнеса. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Не знам защо това го смятате за прецедент, но е невъзможно да се прави 

актуализация към септемврийски отчет. Нямаме задължително изискване по закон да 

имаме актуализация, когато това е необходимо за запазване на финансовото състояние. 

Преди малко Ви казах, че отклонението на приходната част не е такова, за да не може 

оперативно да не сме се справили. Ние приключваме края на финансовата година без 

задължения с най-нисък процент на ангажименти за поети разходи и с потвърден 

кредитен рейтинг, както и със стабилно финансово състояние. Основният извод е че няма 

нужда от актуализация. Ние не сме се отклонили от това, което е било прието 

първоначално като направление на разходите. Виждате колко много приходоизточника 

и колко много предложения са целеви разпределени, но всичко това се следи и текущо 

се анализира през годината. През месец септември имахме одит за деветмесечието, 

който приключи много успешно. В момента очакваме окончателния одит. В края на месец 

ноември и рейтинговата агенция изказа своето становище. Мисля, че не беше 

необходима актуализация, тъй като всяко решение по приходната и разходната част, 

което актуализира бюджета беше своевременно приемано на заседание на Общинския 

съвет, касаещи допълнения към обекти в разходната част или пък нови, съответно 

влияние по приходната част са взети всички мерки. Смятам, че сме се постарали добре 

да опишем всички мерки, които са по решение на Общински съвет. Решението за 

бюджета за 2020 г. дава възможност с компенсирани промени между дейности без тези 

по капиталови разходи, които сме правили само с решение на Общинския съвет текущо 

да се прави със заповед на кмета. Със заповед на кмета бяха пренасочени средства за 

разходи за ковид, които бяха с решение като мерки на Общински съвет за закупуване на 

марли и на дезинфектанти. По решение на щаба имаше разходи и за домоуправителите 

за дезинфекция на входове. Абсолютно всичко се е движило текущо и оперативно с 

оптимизиране на разходната част едновременно влияние за намаление с мерките които 

се вземаха. Резултата като отчет исках предварително да Ви запозная с основните 

параметри на отчета. Мисля, че имаме много добро изпълнение на отчета спрямо отчета 

на 2019 г., така че текущо сме си направили необходимите анализи. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ  

В края на годината Ви отговорих, че е  необходима актуализация, тъй като съм 

направил съответното проучване. Общината и дирекция „Финанси и бюджет“ е успяла 

да балансира между приходната и разходната част, така че да не се прави 

актуализация на бюджета. 

 

Лидия МАРИНОВА 

ПК „Социални дейности и жилищна политика“ бяхме взели едно решение за 

изравняване на стандартите за държавно делегирана дейност и местна дейност, 

считано от 01.04.2021 г. след преструктуриране на патронажна грижа. 

 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

Това беше очаквано искане за изравняване на стандартите и това решение 

следва да се вземе от ресорната комисия, от ПК „Финанси и бюджет“ и Общинския 

съвет, за да се намери по проектното финансиране, тъй като договорите на местните 

дейности са съгласно проведен конкурс. Това ще намери отражение в дейността 

„Домашен социален патронаж“ във внесения бюджет за предстоящото заседание на 

Общинския съвет. Ще бъдат намалени с 280 190 лв. средства от първи параграф и ще 

бъде увеличен §10, дейност 589 с 240 190 лв. и дейност 524 с 40 000 лв. за 
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изравняване на тези стандарти за осигуряване на необходимите средства с вътрешно 

компенсиране.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колегата Цончо Ганев е прав, че трябваше да има актуализация, защото 

общината не подкрепи предложението за медицинските специалисти на Варна. 

Обръщали ли сте внимание на сградите на училищата и на чиновете, които седят 

децата, пътищата и на сградата на Община Варна. Има неизпълнение на данъчните 

приходи в размер на 4 млн. лв. В началото на 2020 г. ние от Възраждане внесохме 

предложение да бъдат освободени семействата на Варна от тази такса детска ясла и 

градина, която беше в размер около 6 млн. лв.  Лекарите и медицинските специалисти 

да бъдат подкрепени с еднократна помощ от 500 лв., ката са необходими средства в 

размер на 6 млн. лв., което да бъде заложено в бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля да се спазва правилника стриктно по обсъждане на бюджета, а именно 

всяко едно предложение, което се прави трябва да бъде направено с предложение за 

източника на средствата, които се предлагат да бъдат заложени в съответната 

разходна част. Източник на финансиране в размер на 6 млн. лв. за всички медицински 

специалисти, а не само за тези, които са на първа линия. По отношение на таксите 

средствата от коя част да дойдат? 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

В качеството си на директор на дирекция „Финанси и бюджет“ съм тук с всички 

колеги, които сме съставили този бюджет. Мога да застана зад всяка цифра, но всички 

други промени, които да се правят с пълен анализ със сериозни аргументи, тъй като 

не мога да защитавам други цифри. 

 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колега Георгиев Вашето предложение не отговаря на правилника и на 

изискванията за внасяне на такова предложение за промяна в макрорамката, както и 

по приложенията в бюджета и не мога да го приема, като основание за гласуване. 

 

Янко СТАНЕВ 

В тази точка предлагам да включите предложението за изравняване на 

стандартите за държавно делегирана дейност и местна дейност и то по механизмите, 

които обясни г-жа Господинова. Колеги бюджета на Варна е балансиран и с ясна 

насока. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Подлагам на гласуване предложението на д-р Станев за изравняване на 

стандартите да бъде в включени в първа точка от дневния ред. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир Балачев 

Поименно гласуване. 

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

предложението се приема. 

 

          Колеги предлагам да разгледаме молба от Симеон Христов – Председател на УС 

„МФК Спартак“ - Варна с рег. №РД20020736ВН/29.10.2020 г., относно осигуряване на 

финансови средства за участие в „Шампионска лига по плажен футбол 2021 г. – 

Назаре, Португалия.  

         - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД20020736ВН-

001ВН/23.02.2021 г. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

След като ресорната комисия е дала положително становище посочен ли е 

източника средствата от къде да бъдат осигурени? 

 

Бранимир Балачев 

Всички комисии, които са гледали искания са финансиране са дали 

положително становище, но не са посочили от къде да бъдат осигурени средствата.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Не получихме отчет от БК „Черно море-Тича“ за разходването на отпуснатите 

средства. При положение и че останалите спортове също имат нужда от средства. Без 

план и отчет на разходването на средствата съм против отпускането на такива 

средства за клуба. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагам на „Черно море-Тича“ да бъдат отпуснати финансови средства в 

размер на 50 000 лв., които да бъдат за сметка на средствата по организация на 

световното първенство по художествена гимнастика. Останалата част от средствата и 

това, което каза колегата Атанасов на следващо заседание на ПК „Младежки дейности 

и спорт“ да предоставят необходимата документация за какво са им средствата, след 

като да се запознаем с тяхната програмата за 2021 г. ще преценим и след като ни 

предоставят отчет. По отношение на ФК „Тополи“, на което комисията е дала 

положително становище само да уведомя, че преди две години по тяхно искане им 

предоставихме за безвъзмездно ползване стадиона в с. Тополи с ангажимента да го 

поддържат и да инвестират в него. В момента те са пуснали искане за отпускане на 

финансови средства в размер на 100 000 лв. за изграждане на нови помощни игрища. 

Предложението ми е тези средства да не бъдат включвани в момента в бюджета преди 

администрацията да ни даде становище и тези сметки в рамките на годината да бъдат 

осигурени от Община Варна, тъй като стадиона е наша собственост, за да се извърши 

изграждането на помощните игрища към тях. По отношение на останалите 

положителни становища, които са дадени предлагам да не бъдат отпуснати средства, 

тъй като няма посочен конкретен източник на финансиране.  

 

Бранимир Балачев 

Подлагам на гласуване процедурното предложение на колегата Иванов. 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 2; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Поименно гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 2; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

           Подлагам на гласуване за осигуряване на финансови средства на „МФК 

Спартак“ – Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 5; против - 1; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 

 

 

Цончо ГАНЕВ 

Оспорвам гласуването. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Поименно гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 4; против - 2; въздържали се - 11, 

предложението не се приема. 

 

    Подлагам на гласуване предложението на ФК „Тополи 2010“, относно молба за 

осигуряване на финансова подкрепа на футболния клуб. 

 

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

предложението не се приема. 

 

Цончо ГАНЕВ 

Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Поименно гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 2; против - 1; въздържали се - 12, 

предложението не се приема. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Предлагам всички гласувания от тук нататък да станат поименни. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Подлагам на гласуване процедурното предложение на Станислав Иванов.  

Резултати от гласуването: за – 12; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Предлагам да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 50 000 лв. за 

БК „Черно море – Тича“ и да няма финансиране за останалите клубове.  Гласуването 

да става на голям екран, за да не бъде оспорвано. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Балабанов. 

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

се приема. 

 

     Подлагам на гласуване предложението на сдружение „Арт Рейсинг“, във връзка 

финансова подкрепа от Община Варна за състезателен сезон.  

Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 11, 

предложението не се приема. 

 

Преминаваме към разглеждане на писмо от Георги Ганчев – Президент на БК 

„Черно море-Тича“ с рег. №РД21001657ВН/26.01.2021 г., относно искане за 

осигуряване на финансови средства за нуждите на отборите. 

        - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД21001657ВН-

007ВН/23.02.2021 г. 

          Първоначално исканите средства са в размер на  250 000 лв., но по 

предложение на г-н Балабанов ще гласуваме да им бъдат отпуснати финансови 

средства в размер на 50 000 лв.  

 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Балабанов и да вземем следното 

решение: 

 

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

администрация, във връзка с писмо от Георги Ганчев – Президент на БК „Черно море-
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Тича“ с рег. № РД21001657ВН/26.01.2021 г.,, Общински съвет – Варна взема решение 

да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) 

на Сдружение с нестопанска цел за обществена полза „Баскетболен клуб „Черно море 

- Тича““, ЕИК 177029421 за сезон 2020-2021 г. на мъжки представителен отбор и детско 

– юношеска школа на „Баскетболен клуб „Черно море - Тича““. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“, § 

45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 

приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава президента на Баскетболен клуб „Черно море 

- Тича“ да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме писма от Театрално – музикално продуцентски 

център – Варна  с рег. № РД20021000ВН/02.11.2020 г. и от Държавен куклен театър 

– Варна с рег. № ОС20000582ВН/30.09.2020 г., относно предоставяне на гориво за 

календарната 2020 г.  за нуждите на културните институти. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000108ВН/26.02.2021 

г. 

  

Подлагам на гласуване предложението на г-н Балабанов и да вземем следното 

решение: 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение за безвъзмездно 

предоставяне като дарение на гориво за отопление на  Театрално-музикален 

продуцентски център – Варна за основната сграда и за сцена „Филиал” - 60 000 литра. 

         Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-филхармонични 

дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение за безвъзмездно 

предоставяне като дарение на гориво за отопление на  Държавен куклен театър – Варна 

– 21 429 литра. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-филхармонични 

дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Наталия Чешмеджиева – 

директор на „Радио Варна“ с рег. № РД20018416ВН/30.09.2020 г., относно 

предложение за съвместна работа между община Варна,  Радио Варна в областта на 

културата и обществения живот.  

 - Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД20018416ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

 

        Миналата година дебатирахме да бъдат изготвени критерии, по които да бъдат 

отпуснати финансови средства на медиите. Следва да създадем един медиен съвет 

към Община Варна, в който да влязат представители и на общината и на Общинския 

съвет и други специалисти в медийната политика. На база на конкретни проекти на 

всички медии, които биха кандидатствали за финансиране да бъдат одобрени от тази 

комисия, след което тяхното решение да стане достояния до съответните ресорни 

комисии, включително и до ПК „Финанси и бюджет“. В момента няма и обосновка от 

къде могат да бъдат осигурени средства за финансирането им. Новините за Варна са 
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оскъдни и би следвало да имаме телевизия за североизточен район, която да 

информира за случващото се в града обществеността в североизточна България и по 

Черноморието. 

 

Подлагам на гласуваме предложението за финансиране на „Радио Варна“. 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 8, предложението 

се приема. 

 

 Христо АТАНАСОВ 

           Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Оспорено е гласуването. Поименно гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 9, предложението 

не се приема. 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Наталия Господинова – 

Главен редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № ОС20000731ВН/22.12.2020 г., 

относно съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община Варна и 

Общински съвет – Варна. 

  - Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС20000731ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

  

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация и по предложение от Наталия Господинова – Главен редактор на Дарик 

радио – Варна с  рег. № ОС20000731ВН/22.12.2020 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 540 лв. (четиридесет 

и пет хиляди петстотин и четиридесет лв.) с включен ДДС на „Дарик радио“ АД, ЕИК 

831476119, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на „Дарик радио”, Община 

Варна и Общински съвет – Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 

включено задължение за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ от бюджета на 

Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 Общински съвет – Варна задължава „Дарик радио“ АД  да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

 

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

предложението се приема. 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Георги Костов – управител на 

„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 

РД20023112ВН/01.12.2020 г., относно медийно партньорство за отразяването на 

културни и други значими събития на Община Варна. 

- Писма от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г. и ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № РД20023112ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация, и по предложение от Георги Костов – управител на „Смарт Хоум Сис“ 

ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № РД20023112ВН/01.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в 

размер до 53 802 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин и два лв.) с включен ДДС на 
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„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, ЕИК 202977153 за медиен 

проект за отразяване на културни и други значими събития на Община Варна. В 

сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 

културни и други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по младежта“, 

приложение № 26 „Младежки дейности“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава „Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия 

„Нова Варна“ ЕООД да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 

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

предложението се приема. 

 

   Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Деница Джурова – 

управител на „Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20024484ВН/21.12.2020 г., относно 

концепция за реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус 

Варна“, посветено на Община Варна.  

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД20024484ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация, и по предложение от Деница Джурова – управител на „Фокус Нунти“ 

ООД с рег. № РД20024484ВН/21.12.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 870 лв. (тридесет и хиляди 

осемстотин седемдесет лв.) с включен ДДС на „Фокус Нунти“ ООД, ЕИК 130552817 за 

реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус Варна“, 

посветено на Община Варна. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 

отразяване на други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по културата“ 

бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 Общински съвет – Варна задължава „Фокус Нунти“ ООД да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

 

  

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

предложението се приема. 

 

   Колеги, предлагам да разгледаме писма от Соня Георгиева – директор на 

дирекция „Туризъм“ с рег. № РД20023578ВН-001ВН/18.12.2020 г. и № 

Т21000109ВН/19.02.2021 г., както следва: 

 - Предложение от Руслан Йорданов – управител на Роял Комюникейшън, 

относно рекламно и информационно присъствие в Национална информационна 

агенция bgtourism.bg и списание Destination по-случай „Варна – 100 години курортен 

град“.  

          - Предложение от Мартина Костадинова – експерт маркетинг и реклама – „Фреш 

медия България“, относно рекламна кампания в национален ефир –БГ радио, Радио 1, 

Радио ЕНЕРДЖИ и Радио СИТИ по-случай „Варна – 100 години курортен град“. 

 - Писмо от Мариета Бобева – ръководител на РТВЦ – Варна, относно заснемане 

на три събития, включени в календара на честванията 

           - Писмо от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № 

РД20023578ВН-001ВН/26.02.2021 г. 
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Подлагам на гласуване предложението на Роял Комюникейшънс и да вземем 

следното решение: 

 

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

администрация, Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 

средства в размер до 14 400 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лв.) с включен 

ДДС на „Роял Комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 205185996 за популяризиране на събитията 

и туристическите услуги в Община Варна по повод „Варна – 100 години курортен град“. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 

отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по икономиката“, 

приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна – 100 години курортен 

град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 Общински съвет – Варна задължава Роял Комюникейшън“ ЕООД да представи 

отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 7, предложението 

се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на Фреш медия и да вземем следното 

решение: 

 

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

администрация, Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 

средства в размер до 34 120 лв. (тридесет и четири хиляди сто и двадесет лева) с 

включен ДДС на „НЕТ ФМ“ ЕООД, ЕИК 130500020 за рекламна стратегия за кампания 

„Варна – 100 години курортен град“. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 

отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по икономиката“, 

приложение № 19 - Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна – 100 години курортен 

град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

  Общински съвет – Варна задължава „Фреш Медиа България“ да представи отчет 

за разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 2; въздържали се - 6, предложението 

се приема. 

 

        Подлагам на гласуване третото предложение е за РТВЦ – Варна, относно 

заснемане на три събития, включени в календара на честванията. 

Резултати от гласуването: за – 5; против - 1; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 

 

 Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кирил Налджиев – управител 

на Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД21000510ВН/11.01.2021 г., относно цялостно 

отразяване на културни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № РД21000510ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

 

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

местната администрация, и по предложение от Кирил Налджиев – управител на Медия 

груп 24 ЕООД с  рег. № РД21000510ВН/11.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема 
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решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 лв. (тридесет и 

шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп  24“ ЕООД, ЕИК 160100650 за медиен 

проект за отразяване на културни и други значими събития на Община Варна. В 

сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 

културни и други значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“, 

приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава „Медия груп  24“ ЕООД да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 1; въздържали се - 8, предложението 

не се приема. 

 

Христо АТАНАСОВ  

Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Оспорено е гласуването. Поименно гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 1; въздържали се - 7, предложението 

не се приема. 

 

Светлозар ЧОРБАДЖИЕВ 

Оспорвам гласуването. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Оспорено е гласуването. Поименно гласуване. 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 1; въздържали се - 7, предложението 

се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Кристина Николова – директор 

„Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № ОС21000014ВН/12.01.2021 г.,  относно 

медийно отразяване на ключови проекти за развитие на град Варна през 2021 г. 

- Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000014ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуваме предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация, във връзка с писмо от Кристина Николова – директор „Реклама“ на Труд 

медиа ЕООД с рег. № ОС21000014ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 лв. (тридесет 

хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560 за медиен проект за 

реализиране на ключови проекти за развитието на града. В сключения договор с 

медията следва да бъде включено задължение за отразяване на значими събития на 

Община Варна.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“, 

приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 Общински съвет – Варна задължава „Труд медиа“ ЕООД да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 1; въздържали се - 6, предложението 

се приема. 
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Колеги, предлагам да разгледаме писма от Мариета Бобева – ръководител на 

Регионален телевизионен център –Варна с рег. № ОС20000616ВН/19.10.2020 г. и № 

ОС21000616ВН-004ВН/21.01.2021 г., относно съвместна работа между дирекция 

„Образование и младежки дейности“ в Община Варна и Регионален телевизионен 

център –Варна.    

         - Писма от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г. и от ПК „Наука и образование“ с рег. № ОС20000616ВН-005ВН/23.02.2021 г. 

 

В режим на гласуване. 

  Резултати от гласуването: за – 7; против - 2; въздържали се - 7, предложението 

не се приема. 

 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Невяна Троянска, издател на 

Венис груп с рег. № ОС21000010ВН/11.01.2021 г., относно медийно партньорство и 

популяризиране на Варна.  

          - Писмо от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № ОС21000010ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация и по предложение от Невяна Троянска, издател на Венис груп с рег. № 

ОС21000010ВН/11.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 7 000 лв. (седем хиляди лв.) с включен ДДС 

на „Венис груп“ ЕООД - „БРАТ-BG“, ЕИК 202444664 за популяризиране на ключови 

проекти за развитието на Варна през 2021 г. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 

отразяване на значими събития в областта на туризма, културата и спорта на Община 

Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по икономиката“, 

приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна – 100 години курортен 

град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава „Венис груп“ ЕООД да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 10; против - 3; въздържали се - 4, предложението 

се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Йордан Петков – мениджър на 

Б1Б Спорт с рег. № РД20020417ВН/26.10.2021 г., относно спорт и медийно отразяване 

по Б1Б СПОРТ.   

- Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г. 

В режим на гласуване. 

  Резултати от гласуването: за – 1; против - 4; въздържали се - 9, предложението 

не се приема. 

 

  Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Р. Широков – управител на 

„Клиър Сенс“ с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 г., относно медийно отразяване на 

културни, образователни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

  - Писма от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОС21000101ВН/23.02.2021 

г., от ПК „Наука и образование“ с рег. № РД21002300ВН-001ВН/23.02.2021 г. и от ПК 

“Култура и духовно развитие” с рег. № РД21002300ВН-0012Н/26.02.2021 г. 
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Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

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

администрация и по предложение от Р. Широков – управител на „Клиър Сенс“ с рег. № 

РД21002300ВН/02.02.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 19 760 (деветнадесет хиляди седемстотин и 

шестдесет лева)  с включен ДДС на „Клиър сенс“ ЕООД, ЕИК 202670147 за отразяване 

на културни, образователни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 

отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по младежта“, 

приложение № 26 „Младежки дейности“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава  „Клиър сенс“ ЕООД да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

  

Резултати от гласуването: за – 13; против - 1; въздържали се - 3, предложението 

се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Росен Иванов – генерален 

директор на Offline Media Group с рег. № ОС21000043ВН/25.01.2021 г., относно  

отразяване на Варна – 100 години морски курорт, 100 г. Драматичен театър „Стоян 

Бъчваров“ 95 г. международен фестивал „Варненско лято“. 

 - Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000043ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация и по предложение от Росен Иванов – генерален директор на Offline 

Media Group с рег. № ОС21000043ВН/25.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  6 840  (шест хиляди 

осемстотин и четиридесет лева) с включен ДДС на „Offline Media Group“, ЕИК 206257441 

за отразяване на „Варна – 100 години морски курорт“, 100 г. Драматичен театър „Стоян 

Бъчваров“ - 95 г. и международен фестивал „Варненско лято“. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 

отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по културата“ от 

бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 Общински съвет – Варна задължава „Offline Media Group“ да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

Резултати от гласуването: за – 9; против - 1; въздържали се - 7, предложението 

се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Венелина Гочева – управител на „ПРО 

НЮЗ България“ АД с рег. № ОС21000070ВН/10.02.2021 г., относно медийно 

партньорство с Община Варна за отразяването на значими инициативи и обществени 

каузи. 

 - Писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС21000070ВН-

001ВН/26.02.2021 г. 
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Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация, във връзка с писмо от Венелина Гочева – управител на „ПРО НЮЗ 

България“ АД с рег. № ОС21000070ВН/10.02.2021 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 лв. (двадесет и 

девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС на „ПРО НЮЗ България“ АД, 

ЕИК 202217061 за медиен проект за популяризиране и представяне на възможностите 

за туризъм на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде включено 

задължение за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от 759 „Други дейности по културата“ от бюджета 

на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава „ПРО НЮЗ България“ АД да представи отчет 

за разходването на отпуснатите средства. 

 

Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се - 5, предложението 

се приема. 

 

Колеги, предлагам да разгледаме писмо от Лилия Христова – директор на 

дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. № ОМД20001619ВН-

001ВН/19.02.2021 г., относно излъчване на предаване за образование „Отличен 6“ в 

ефира на Радио Варна. 

       - Писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № ОМД20001619ВН/23.02.2021 

г.   

В режим на гласуване. 

  Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 10, 

предложението не се приема. 

 

           Колеги, предлагам да разгледаме Писмо от Павлин Косев – председател на 

Управителния съвет на Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите с 

рег. № РД21003615ВН/22.02.2021 г., относно финансова подкрепа за организиране 

на международното изложение „Туризъм-експо дестинация Варна 2021“ и 

международна туристическа конференция „Варна – 100години курортен град“ 2021. 

           - Писмо от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” с рег. № 

РД21003615ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация, във връзка с писмо от Павлин Косев – председател на Управителния 

съвет на Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите с рег. № 

РД21003615ВН/22.02.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) на 

Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, ЕИК 103657372 за 

организиране на международно изложение „Туризъм-експо дестинация Варна 2021“ и 

международна туристическа конференция „Варна – 100 години курортен град“ 2021. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по икономиката“, 

приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна – 100 години курортен 

град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна задължава Варненска асоциация на ресторантьорите и 

хотелиерите да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

  

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

се приема. 
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Подлагам на гласуване решението на ПК „Социални дейности и жилищна 

политика“ за изравняване стандартите за държавно делегирана дейност и местна 

дейност, считано от 01.04.2021 г. на Домашен социален патронаж - Варна 

 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното решение: 

 

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

администрация, Общински съвет – Варна взема решение да бъдат изравнени 

стандартите за местните дейности на социалните услуги изпълнявани от външни 

доставчици със стандартите на държавно делегираните дейности за същите услуги 

стандарти, считано от 01.04.2021 г. по Социалната програма, приложение № 16 от 

бюджета на Община Варна за 2021 г. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс към договорите с 

изпълнителите на социалните услуги за местни дейности по социалната програма.  

 

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

се приема. 

 

Преминаваме към разглеждане на писмо от ПК „Здравеопазване“, с което 

предлагат следните предложения за допълнения към проектобюджета на Община 

Варна за 2021 г., касаещи лечебните заведения, а именно: 

- 10 000 лв. за профилактична програма „Комплексно пост – ковид 

проследяване“ на „Диагностично - консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ 

ЕООД. 

- 900 000 лв. за строително-ремонтни дейности в „Диагностично - консултативен 

център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

- 160 000 лв. за ремонтни дейности на „Диагностично - консултативен център 

„Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД. 

- 10 000 лв. за  частичен ремонт на покрива на „Диагностично - консултативен 

център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

- 800 000 лв. за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 

А. Марков – Варна“ ЕООД. 

- 150 000 лв. за инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт и 

фасадно оформление за сградата на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна ЕООД. 

- 3 700 лв. за закупуване на дизелово гориво за нуждите на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна ЕООД. 

- 500 000 лв. за проектиране на нова „Инфекциозна болница“. 

- 2 млн. лв. за закупуване на три компютърни томографа за нуждите на 

диагностично - консултативните центрове. 

- 3 млн. лв. за закупуване на интуитивна система за робот асистирана хирургия 

за нуждите на оперативните клиники разположени на територията на МБАЛ „Света 

Анна“ Варна ЕАД. 

Дава положително становище с така направените допълнения на  

проектобюджета на Община Варна за 2021 г., функция „Здравеопазване” и Общински 

програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве 

приложение №22, както следва: 

1. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в 

развитието” - 2021 г. в размер на 20 000 лв. 

2. Общинска програма „Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” - 2021 

г. в размер на 20 000 лв. 

3. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб” - 2021 г. в 

размер на 24 000 лв. 

4. Общинска програма „Скрининг на очните заболявания” - 2021 г. в размер на 

20 000 лв. 
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5. Общинска програма „Профилактика на рака на гърдата” -2021 г. в размер на 

15 000 лв. 

6. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества” -2021 г. в размер на 50 000 лв. 

7. Общинска програма “Зеленият двор на Варна” - 2021 г. в размер на 20 000 

лв. 

8. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ -2021 г. в 

размер на 10 000 лв. 

 

  Моля за Вашите мнения и становища. 

 

  Христо АТАНАСОВ 

  По програма за енергийна ефективност в момента за ДКЦ „Чайка“ сме  пред 

процедура, като и останалите ще последват, където има достатъчно средства и са 

заложени за енергийна ефективност и закупуване на апаратура. Освен това в устойчиво 

интегрирания градски транспорт програма, която е за 2021 г. специално по отношение 

на лечебните заведения има до 100% финансиране, като в програмата има заложени 

финансови средства в размер на 129 270 000 лв. Питането ми е за тези допълнения от 

къде ще бъдат осигурени средствата. След като вече работим по една програма и има 

друга по която ще има финансиране защо се искат тези средства? 

 

Анелия КЛИСАРОВА 

Това, което сме предложили от ПК „Здравеопазване“ е изключително важно, защото 

трябва да покажем, че здравеопазването е приоритет на Община Варна особено в 

условията на пандемия. Средствата, които са необходими за лечебните заведения са в 

размер на 2 500 000 лв., които ги обещаваме от една година. Трябват ни средствата в 

размер на 500 000 лв. за проектиране на нова „Инфекциозна болница“, защото в 

Министерството на здравеопазването има проект за 134 млн. лв., но вие казвате 170 млн. 

лв., за да може да кандидатстваме по тези проекти ние трябва да имаме решение на 

Общинския съвет, че искаме да правим това. Мисля, че могат да бъдат осигурени 

средства от бюджета на Община Варна, за да осигурим общинските лечебни заведения 

за реконструкция и модернизация. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Възможно ли е в този бюджет да бъдат осигурени средства от 2 500 000 лв. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

2 500 000 лв. няма как да лишим друг приоритет, но Вие следва да кажете 

приоритетите. Подкрепям предложението на г-н Атанасов, че има програми, по които 

могат да кандидатстват, както и програми за преодоляването на кризата от пандемията, 

включително и в Министерството на здравеопазването за разходи по инвестиции за 

лечебните заведения в т.ч. основно на болниците. Предлагам да направим най-напред 

усилия методически Община Варна и общинската администрация да съдействат на 

лечебните заведения каквито документи и формуляри, за да се използваме от тези 

програми. При необходимост за съфинансиране да може да им съдействаме. Фонда на 

фондовете има също грантови схеми и в момента очаква нашите предложения, тъй като 

могат да бъдат предоставени средства с безлихвени заеми. Ние трябва да се възползваме 

в пълна степен от всички тези външни ресурси Събираме 5 класьора информация за 

съфинансиране на даден проект. Ако трябва да съдействаме да бъдат отпуснати средства 

за външни оценки и експертизи и за това, което е необходимо, за да кандидатстваме 

пред програмите. 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Искат голяма подготовка такива проекти, както е въпроса с финансиране за 

проектиране на инфекциозна болница и закупуване на апаратура.  
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Янко СТАНЕВ 

 Искам да бъдат отпуснати финансови средства за ремонтни дейности на 

„Диагностично - консултативен център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ 

ЕООД, съгласно предписанията на РЗИ. 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

         Всички  допълнителни предложения ще ги гласуваме поотделно. 

         Подлагам на да гласуваме предложението за програма и да вземем следното 

решение: 

 

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

администрация, във връзка с писмо от управителя на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД 

с рег. № РД21002386ВН/03.02.2021 г. Общински съвет – Варна взема решение да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 10 000 лв. (десет хиляди лева) на 

„Диагностично - консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД за 

профилактична програма „Комплексно пост – ковид проследяване“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“, §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“, приложение № 22 от бюджета на Община Варна за 2021 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

 Общински съвет – Варна задължава  управителя на  „Диагностично - 

консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД да представи отчет за 

разходването на отпуснатите средства. 

  

Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 6, предложението 

се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

900 000 лв. за строително-ремонтни дейности в „Диагностично - консултативен център 

1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

Резултати от гласуването: за – 1; против - 2; въздържали се - 12, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

160 000 лв. за ремонтни дейности на „Диагностично - консултативен център „Свети 

Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД. 

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

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 10 

000 лв. за  частичен ремонт на покрива на „Диагностично - консултативен център V 

„Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД. 

Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 9, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

800 000 лв. за извършване на строително-ремонтни дейности в стационара на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 

А. Марков – Варна“ ЕООД. 

Резултати от гласуването: за – 1; против - 2; въздържали се - 12, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

150 000 лв. за инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт и фасадно 

оформление за сградата на „Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение – Варна ЕООД. 
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Резултати от гласуването: за – 0; против - 1; въздържали се - 12, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

3 700 лв. за закупуване на дизелово гориво за нуждите на „Специализирана болница 

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

Резултати от гласуването: за – 7; против - 2; въздържали се - 8, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

500 000 лв. за проектиране на нова „Инфекциозна болница“. 

Резултати от гласуването: за – 2; против - 3; въздържали се - 12, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 

млн. лв. за закупуване на три компютърни томографа за нуждите на диагностично - 

консултативните центрове. 

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

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 3 

млн. лв. за закупуване на интуитивна система за робот асистирана хирургия за 

нуждите на оперативните клиники разположени на територията на МБАЛ „Света Анна“ 

Варна ЕАД. 

Резултати от гласуването: за – 2; против - 1; въздържали се - 13, предложението 

не се приема. 

 

Подлагам на гласуване решението на комисията, както и предложенията на 

Кмета на Община Варна, относно проектобюджета на Община Варна за  2020  в размер 

на 488 070 000 лв. с проекто- решенията и приложенията към тях и да вземем 

следното решение. 

 

ПК “Финанси и бюджет” приема проектобюджета на община Варна за 2021 

г. по приходи и разходи в размер на 488 070 000 лв. в едно с направените 

предложения за изменения и допълнения от администрацията и от комисията 

и възлага на Кмета на Община Варна в лицето на дирекция “Финанси и 

бюджет” и да изпълни решенията на комисиите и да бъдат извършени 

съответните промени в приходната и разходната част на бюджета, 

приложенията и проекторешенията на Бюджета на Община Варна за 2021 г. 

до заседанието на Общински съвет – Варна – 04.03.2021 г. 

    
            На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл.52, ал.1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация; чл.50 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2021  г.; чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните 

финанси, и по предложения от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21003045ВН/15.02.2021 г. и  №РД21003045ВН-001ВН/15.02.2021 г.,  Общински 

съвет – Варна: 

        І. Приема бюджета на община Варна за 2021  г. по приходите и 

разходите, както следва:                                                                                   

                                                                                             (в лв.) 

1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. 1), в т.ч.:                                         488 070  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.:   208 935 301 
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 Неданъчни приходи за държавни дейности   200 640 

 Трансфери, в т.ч.: 

-обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-

11/                           

   191 990 652 

   191 990 652 

 Операции с финансови активи и пасиви-преходен остатък от 2020г.  16 744 009 

   

1.2. 

 

Местни приходи, в т.ч.:                                                          279 134 699 

 Имуществени и други данъци                                                    86 973 500 

 Неданъчни приходи 

Трансфери, в т.ч.: 

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.: 

    95 605 588 

  /-8 165 120/: 

 3 262 600: 

       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   

     - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи-§ 31–13 

Трансфери между бюджети (нето) 

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)                                                             

       259 700 

 

3 002 900 

   /-3 731 078/ 

/-7 696 642/ 

 Временни безлихвени заеми, в т.ч.  

предоставени заеми - /-3 769 718 лв./ 

- възстановени заеми – /3 671 223 лв./ 

Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч. преходен остатък от 

2020 г. в размер на 28 843 337 лв. 

        /-98 495/ 

 

 

104 819 226 

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр.2, Пр.3),  в т.ч.:                                                       488 070 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          208 935 301 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 

дейности, в т.ч.:                                        

279 134 699 

а/ за местни дейности                                                  259 513 399 

б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 19 621 300 
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ІІ. Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:        488 070 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                                27 582 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                          3 910 000 

 Ф-я Образование                                                                 184 790 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                                 26 335 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          22 054 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                        157 320 000 

 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                         19 819 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            43 220 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции                   3 040 000 

ІІІ. 

 

Приема разходи по определени дейности и приложения/в 

лв./:  

 

 -  разходи по дейности за община Варна, райони и кметства /Пр. 5/: 
          д. 122 „Общинска администрация" - 26 611 618 лв. 
          д. 562 „Асистенти за лична помощ“  - 624 710 лв. 
          д. 622 „Озеленяване“ – 3 580 000 лв. 
          д. 623 „Чистота" – 27 861 114 лв. 
          д. 619 „Други дейности по жилищното строителство,  
благоустройството и регионалното развитие" – 62 580 880 лв.                                                                
          д. 759 „Други дейности по културата“ – 30 000 лв. 
          д. 898 „Други дейности по икономиката“ – 7 883 837 лв. 
          
     

        

 

 -  дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.5а/        
    
-  дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. 6/      
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности /Пр.№ 6а/         
 

 
         1 858 355  
 
           8 751 496 
 
 
 

 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в т.ч.: 
реходен остатък от 2020 г. – 9 268 323 лв.   /Пр. 7/     
                                                      

          39 352 733 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  
за транспорт по групи правоимащи /Пр. 9/      
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми /Пр.12/: 

      9 372 504 

           - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от финансова или 
кредитна институция с поемане на нов общински дълг /Пр.12а/  
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- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на основание 
решение №1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018 г. на 
Общински съвет-Варна/Пр. 12б/ 
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на основание 
решение на Общински съвет – Варна № 1418-2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. 12в/ 
 - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Европейската банка 
за възстановяване и развитие, на основание решение на Общински съвет - 
Варна № 1030-2/Пр.23/21.12.2017 г. /Пр. 12г/ 
   - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален „Фонд 
градско развитие“ АД и „Банка ДСК АД“(финансов посредник на „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД)   на основание 
решения на Общински съвет - Варна №1418-2.I. от Протокол 36/19.12.2018 
г., изм. с решение № 420-2.2 от Протокол 10/16.12.2020 г.; № 1418-2.II. от 
Протокол 36/19.12.2018 г.; № 1418-2.III. от Протокол 36/19.12.2018 г., изм. с 
решение № 420-2.1 от Протокол 10/16.12.2020 г. и № 1577-6. от Протокол 
39/ 24.04.2019 г. /Пр. 12д/    

 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.4а/         
          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/                    42 804 862 
 
        - дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  благоустройството и 
регионалното развитие" по §51 и §52   /Пр.4б/                                                                     49 728 197                                           
           /без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“ / 
       - дейност 832 Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на 
общински  пътища / Пр.4в/                                                                                                         - 278 406       
                                                   

ІV. Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и 

източници на финансиране по бюджета за  2021  г. в размер на 121 424 545 лв., и 

Индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни програми и проекти 

на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на 60 578 142 лв., в т.ч. разчет за 

капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр.4, 

Пр.34/. 

 

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

местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински 

съвет Варна приема Разчет на разходите, финансирани от приходи по §40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи“/Пр.8/. 

 

VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизационни 

сделки в размер на 1 425 279 лв., в т.ч. преходен остатък от 2020 г. -225 279 лв., 

по I. Придобиване и основен ремонт на ДМА – 1 353 279 лв. и II. Разходи, свързани 

с приватизационния процес – 72 000 лв. /Пр.15/. 

   

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

местната администрация, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет за 

финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за капиталови разходи 

по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на разходите в 

съответните функции и параграфи, в размер на 3 002 900 лв. /Пр.10/. 

 

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

местната администрация, Общински съвет - Варна приема обекти, финансирани с 

преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от ЗДБРБ за 2020 

г.  в размер общо на 1 724 343 лв. /Пр.10а/. 
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IX. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по функции и 

дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на делегиран 

бюджет, в т.ч. на Кмета на община Варна, Председателя на общински съвет – Варна, 

Кметовете на райони и Кметовете на кметства. /Пр. № 18/. 

 

X. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане на част 

от транспортните разходи, съгласно чл.37 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Пр. 21).  

 

XI. Приема лимити за социално – битови разходи и разходи за 

представителни цели; общински програми; разчет за целеви разходи, 

субсидии и трансфери по бюджета:   

 1. Приема лимити за:        

1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за 

основни заплати на служителите, съгласно чл.38 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за  2021 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на Кметовете 

на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за 

издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.92 от ЗДБРБ за  2021 

г. в общ размер от 48 518 лв./Пр. 13/ 

1.3 Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер до 

1% от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 

администрация“, съгласно чл.92 от ЗДБРБ за 2021 г. в размер на 24 259 лв., /Пр. 13/ 

 

 2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви разходи, 

целеви субсидии и целеви трансфери по бюджета за 2021  г., по функции, 

както следва: 

 2.1. функция Общи държавни служби: 

  -  по дейност „Общински съвети“, /Пр. 32/ - Програма за дейността на 

Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна в размер на 38 380 лв. 

  2.2. функция Отбрана и сигурност: 

  - по дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/ - „Програма 

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ 2021 в размер на 180 

000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 104 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на: 

   - сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България за 

финансиране на програма за психологическо консултиране и психотерапия на 

младежи (18-25 г.) в риск– 10 000 лв. 

    - фондация „Суицидопревенция“ за финансиране на програма за 

посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство – 

10 000 лв. 

    - Фондация „Център за социално-екологични практики“ за финансиране на 

програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ/сексуално предавани инфекции/ сред 

деца и  млади хора в риск – 15 000 лв. 

     - сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“ за финансиране 

на програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски 

трудNO”  –  

15 000 лв. 

   - ОС на БЧК- Варна за финансиране на програма за повишаване 

информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране след употреба 

на алкохол и упойващи вещества – 7 000 лв. 

   - сдружение „Живот без алкохол“ за финансиране на изследователска 

програма „Епидемиология и профил на острите интоксикации,  дължащи се на 

употреба на психоактивни вещества“ – 7 000 лв. 

    - сдружение „Съучастие“ за финансиране на програма за мобилна работа за 

превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност  – 15 000 лв. 
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     - сдружение „Отвори очи” за финансиране за оборудване на „Дневен 

център  за работа с деца с проблемно поведение“ към  сдружение „Отвори очи” – 

25 000 лв. 

 

  2.3. функция Образование: 

   - по дейност „Други дейности за младежта“  

    2.3.1.  Програма „Младежки дейности 2021“ в размер на 700 470 лв. /Пр. 26/, 

в т.ч.:  

   •по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 5 

000 лв. 

   •по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 

- 21 000 лв., в т.ч.: 

     - ВСУ “Черноризец Храбър“ – 14 000 лв.; 

     - Висше училище по мениджмънт – Варна – 7 000 лв. 

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

нестопанска цел“ утвърждава целево финансиране в размер на 302 000 лв. на: 

     - доброволчески стажове – 10 000 лв. 

     - неправителствени организации за проекти – 150 000 лв. 

 - фондация „Човек на фокус” съгл. споразумение за сътрудничество между 

Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна – 23 000 лв. 

  - СНЦ „Арлекин“ за провеждане на младежки филмов и медиен фестивал 

„Арлекин“– 20 000 лв. 

  - СНЦ „Трансакадемика" за младежка инициатива „Кибермагьосници" – 35 000 

лв. 

   - СНЦ „Моят град“ за младежка инициатива „Младите хора и дигиталната 

реалност" – 20 000 лв. 

   - СНЦ „С грижа за младите" за младежка инициатива „Обединени срещу 

агресията!"– 15 000 лв. 

   - СНЦ „Варна – Европейска младежка столица“ за финансиране за 

администриране – 13 000 лв. 

  - СНЦ „Славянски културен център“ за младежка инициатива „Децата на Варна 

рисуват”(второ издание)– 16 000 лв. 

По §61-02 „Трансфери м/у бюджети -предоставени трансфери (-)“в размер на 

58 000 лв., в т.ч.: 

- Икономически университет – Варна – 15 000 лв. 

- Медицински университет „Проф.д-р П.Стоянов"-Варна – 12 000 лв. 

- Технически университет – Варна – 10 000 лв. 

- ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – 18 000 лв. 

- Колеж по туризъм – Варна – 3 000 лв. 

 

 2.3.2. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици 

и студенти с изявени дарби през 2021 г.“ по дейност „Други дейности по 

образованието“ /Пр.29/, в размер на 110 000 лв., в т.ч.: 

 • по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 10 

000 лв.  

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

нестопанска цел“ – 52 000 лв., в т.ч. на: 

  -  Фондация „Човек на фокус“  за реализиране на Ораторски форум “Гласът 

на младите“ – 2 000 лв. 

  - Фондация „Българска памет“, училища  и ЦПЛР за съфинансиране на 

ученически семинари за български език и култура– 50 000 лв. 

 

  2.3.3. Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, 

ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално 

положение през 2021 г.“ по дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 30/, в 

размер на 32 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и 

други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, в т.ч. на: 
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     - фондация „Човек на фокус“ за реализиране на "Лятна ваканционна школа 

при Първо българско училище Варна" – 5 000 лв. 

     - асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“ за реализиране на 

програма "Театрална работилница "Усмивка" – 5 000 лв. 

     - сдружение "Младежки алианс - Варна"; сдружение "Милосърдие за теб"- 

район "Владислав Варненчик" за реализиране на подкрепяща, медиаторска програма 

– 10 000 лв. 

 

  2.3.4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

специалисти в община Варна през 2021 г.“, по дейност „Други дейности по 

образованието“ /Пр. 31/ в размер на 81 500 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 

лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел“ на Съюз на учените-Варна, дейност „Други дейности по образованието“  

 

   2.4. функция Здравеопазване: 

   Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве и утвърждава целеви субсидии за осъществяване на 

общинските програми, разпределени по лечебни заведения по дейност „Други 

дейности по здравеопазване“, параграф §43 „Субсидии  и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия“ /Пр. 22/,  в т.ч.: 

      2.4.1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” – 2021 

г. - целева субсидия в размер на 20 000 лв. на Медицински център за рехабилитация 

и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/  

     2.4.2. „Скрининг на очни заболявания"- целева субсидия в размер на 20 000 

лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД  

      2.4.3. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 

вещества” - целева субсидия в размер на 50 000 лв. „Многопрофилна болница за 

активно лечение Света Марина“  

    2.4.4. „Профилактика за рака на гърдата" – целева субсидия в размер на 15 

000 лв. на ДКЦ 5 „Св. Екатерина" ЕООД  

    2.4.5. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза "- целева субсидия 

в размер на 20 000 лв. на следните лечебни заведения: 

  -  на „Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 4 000  

лв.  

  -  на „Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” – 4 000 лв. 

   -  на Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.  

   - на Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв.  

   -  на СБАЛОЗ „МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД - 4 000 лв.   

 

    2.4.6. „Скрининг на заболяванията на белия дроб" - целева субсидия в 

размер на 24 000 лв.  на следните лечебни заведения: 

    -   на „Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 

4 000  лв.   

    - на „Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски“ – 

Аспарухово – Варна”  - 4 000 лв.  

     -  на Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.  

     - на Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв. 

     -  на „Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” - 4 000 лв.  

     -  на СБАЛПФЗ ЕООД - 4 000 лв.  

2.4.7. “Комплексно пост – Ковид проследяване”  - целева субсидия в размер на 

10 000 лв. на ДКЦ 5 "СВ. ЕКАТЕРИНА" ЕООД 

2.4.8. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния 

пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 150 000 лв., по 

§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност 

„Други дейности по здравеопазване“ 

  2.4.9.   Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - 

целева субсидия в размер на 10 000 лв. на Варненско дружество по детска 
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ендокринология по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“ 

  2.4.10.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 20 000 

лв. по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна.   

   2.4.11.  целева субсидия за лечебни заведения в размер на 225 960 лв. по 

параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, 

както следва: 

   - целева субсидия за лечебни заведения в размер на 107 640 лв. по решение 

на Общински съвет - Варна № 1588-6/39/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на 

енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за кандидатстване във фонд "Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници", изготвяне на проектно предложение и 

бизнес план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура за избор 

на изпълнител по проекта 

  -  целева субсидия на ДКЦ 5 „Св. Екатерина" ЕООД в размер на 10 320 лв. по 

решение на Общински съвет - Варна № 362-1/8/29.09.2020 г. за пред проектни 

дейности и проектиране за изграждане на асансьорна уредба 

  - целева субсидия на ДКЦ 5 „Св. Екатерина" ЕООД в размер на 108 000 лв. по 

решение на Общински съвет - Варна № 497-2/11/30.12.2020 г. за закупуване на 

дигитален рентгенов апарат за COVID зона 

 

2.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

 

„Социална програма на община Варна за 2021 г.“ по местна дейност 589“Други 

служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ и местна 

дейност 561 „ Социални услуги в домашна среда“/без капиталови разходи/, в размер 

на 4 280 729 лв. и утвърждава целеви субсидии по параграф §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ общо в размер на 57 000 

лв. /Пр. 16/, както следва: 

 2.5.1 на Български червен кръст за организиране на коледен благотворителен 

концерт „Заедно за Коледа“ и коледни пакети за лица и семейства в неравностойно 

положение, в размер на 7 000 лв.  

 2.5.2 на фондация „Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в 

неравностойно положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на 

младежи, възпитани в институции и провеждане на беседи - пастирски и 

психологически въпроси и отговори“, в размер на 20 000 лв.  

 2.5.3 за 6 малки проекти на неправителствени организации общо в размер на 

30 000 лв.  
 

2.6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда: 
 

2.6.1. Програма за проектиране на обекти, включително обекти - недвижими 

културни ценности по бюджета за 2021 г. - 2023 г. по дейност „Други дейности по 

жилищното строителство,  благоустройството и регионалното развитие", /Пр.23/ 

 2.6.2. целева субсидия в размер на 75 000 лв., съгласно Наредба на Общински 

съвет  Варна за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и 

благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, 

собственост на община Варна -  за реализиране на проекти, по §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ 

/Пр.2, Пр.5/ 

 

  2.7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 

  2.7.1. Програма „Спорт” – 1 800 000 лв., в т.ч. с целеви субсидии за спортни 

клубове и организации по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел“ в общ размер - 1 437 500 лв., дейност „Спортни бази за 

спорт за всички“/Пр. 25/ 
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  2.7.2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2021 г., в т.ч. 

Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна“ и 

Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на 

територията на гр. Варна“ - в размер на 2 613 600 лв., в т.ч. по фонд „Култура“ – 

1 000 000 лв.“,  /Пр. 24/, в т.ч.: 

   • целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел“ в размер на 587 000 лв., /Пр.24/, в т.ч. целева 

субсидия на: 

    - Фондация „Човек на фокус“ в размер на 30 000 лв., дейност „Други 

дейности по културата“, /Пр. 24/ 

 - Общински фонд "Култура" – 489 000 лв., дейност „Други дейности по 

културата“, /Пр. 24/ 

- Народно читалище "Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна за 

реализиране на Програма за устойчиво творческо развитие на ансамбъл "Варна" за 

2021 г. в размер на 64 000 лв., дейност „Читалища“ /Пр. 24/ 

- фондация „Св.Константин и Елена“ по Програмата за паметниково, 

художествено-пластично и монументално изграждане на територията на гр. Варна в 

размер на 4 000 лв., дейност „Други дейности по културата“/Пр. 24/ 

  •целеви субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“ в размер на 487 480 лв., дейност „Други дейности по 

културата“ /Пр. 24/ 

    •целеви субсидии по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ в размер на 113 000 лв., /Пр. 

24/ 

    •целеви трансфер по §61-02 „Предоставени трансфери“ за Театрално-

музикален продуцентски център – Варна /ТМПЦ/ за реализиране на постановки за 

участие в Международен музикален фестивал в размер на 50 000 лв.  / Пр. 24/ 

    •целеви трансфери по §61-02 „Предоставени трансфери“ за подпомагане 

дейността на културни институти за съвместно финансиране, съгласно сключени 

договори с Министерство на културата в размер общо на 210 000 лв. /Пр.24/, в т.ч.  

  -за Театрално - музикален продуцентски център – Варна /ТМПЦ/ – 160 000 лв.  

  - за Държавен куклен театър – 50 000 лв.  

               

   2.8. функция Икономически дейности и услуги: 

 

 2.8.1. Програма „Спортно туристическа дейност 2021 г.“ в размер на 21 000 лв. 

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

предприятия“, дейност „Туристически бази“/Пр.28/ 

  2.8.2 Програма „Туризъм за 2021 г., в т.ч. Програма 100 – години Варна 

курортен град“ в размер на 2 527 700 лв., в т.ч. 45 000 лв. по §45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности 

по икономиката“,  /Пр.19/, в т.ч. целева субсидия на:  

   - на Варненската туристическа камара за провеждане на Черноморски 

туристически форум в размер на 5 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности 

по икономиката“ /Пр.19/ 

  - на Българска асоциация на сомелиерите и вино ценителите в размер на 5 

000 лв. за провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“, по 

параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/ 

    - на Съюз на екскурзоводите в България за провеждане на тематични 

презентации на 10 езика „Варна-приветства всички Вас!" в размер на 5 000 лв. по 

параграф § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/ 

     - на Сдружение „Български бизнес форуми за организиране и провеждане 

на „Innowave Summit 2021"  в размер на 30 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии и 

други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 

дейности по икономиката“ /Пр.19/ 
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      -  на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите за 

организиране и провеждане на "Туризъм Експо дестинация Варна" и туристическа 

конференция "Варна -100 години курортен град" в размер на 20 000 лв., по параграф 

§ 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 

дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/ 

 

    2.9. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 

предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. 2.  

 

    3. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет 

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

домакинствата“, по съответните функции, както следва за: 

 

3.1. функция Здравеопазване: 

Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр.2/:  – 460 000 лв., в т.ч. за: 

 

3.1.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на местна дейност 

469„Други дейности по здравеопазването” – 153 699 лв., в т.ч. 2 900 лв. преходни 

от 2020 /Пр. № 2/   

  3.1.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на местна 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”– 306 301 лв., в т.ч. 86 301 лв. 

преходни от 2020 г., /Пр. № 2/ 

         

  3.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 

  Общо 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”/Пр.2/:  – 209 600 лв., в т.ч. за: 

      3.2.1. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета 

на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 200 

000 лв., в т.ч. 3 800 лв. преходни от 2020 г. /Пр. № 2, Пр. № 16/ 

      3.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна 

дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 9 600 лв./Пр. 

№ 2, Пр. № 16/   

                                

  3.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
 

 3.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна 

дейност 745„Обредни домове и зали” – 15 000 лв. /Пр. № 2/  

 

 3.4. функция Икономически дейности и услуги: 

 3.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на местна 

дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата” – 9 372 504  лв., в т.ч. 370 

000 лв. преходни от 2020 г. /Пр. 9/ 

 

  3.5. Утвърждава разходи от преходен остатък на приходите от дарения за 

бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 162 617 лв. по §52 

„Придобиване на ДМА“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни 

бедствия и аварии“ за обект "Изграждане подпорна стена на ул. "Борис Киряков" № 

31, кв. "Аспарухово" 2020 г. - 2021 г., /Пр. 2, Пр. 4/  

  

  4. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2021 г. /Пр. 33/. 

 

  5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси за 

водовземане на минерала вода за 2021 г. /Пр. 17/. 
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  6. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета в размер на 62 000 лв. по бюджета на Общински приют 

за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за притежаване на куче“, 

съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, от общ бюджет за 2021 

г. в размер на 497 009 лв. /Пр. 1, Пр.2/. 

 

  XІI.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2021 г. в размер на 

45 587 346 лв., /Пр. 11/. 

 

  XIII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще бъдат 

събрани през 2021 г. /Пр.14/. 

 

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

местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, 

финансирани със средства от Европейския съюз и планирани трансфери за 

съфинансиране на проекти и програми на ЕС /Пр.34 и Пр.1/. 

 

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

местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на временни безлихвени заеми по 

индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз от 

бюджета на община Варна в размер на 3 769 718 лв. за финансиране на проекти и 

програми на ЕС, до възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. 34/. 

 

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

местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна одобрява актуализираната бюджетна прогноза за 

местни дейности за периода 2021-2023 г., съгласно приложение /Пр.36/.  

  

XVII. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна определя 

второстепенните разпоредители с бюджет за 2021 г., съгласно приложение 

/Пр.20/. 

 
 

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

местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите задължения 

за разходи, които могат да бъдат натрупани през  2021 г. в размер на 351 700 000 

лв. 

 

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

местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет – Варна определя максимален размер на ангажиментите за 

разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 323 270 000 лв.  

 

XX. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.94 от Закона за публичните финанси, 

чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Варна определя 

разходи за изпълнение на дейности от местно значение за райони и кметства, които 

се финансират с 30 % от приходите от отдаване под наем на имоти - общински 

жилища, предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по 

Закона за общинска собственост /Пр.35/.   

 

XXI. На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.1, т. 6 

и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя:  
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1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2021 г. 

- до 93 555 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2021 г. - до 192 936 000 лв.  

3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени 

през 2021 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия 

по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. Максимален 

размер на издадените общински гаранции към 31.12.2021 г. - до 5% от общата сума 

на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за 

изпълнението на бюджета на общината. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2, чл.17, ал.1 и във връзка 

Решение № 543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет относно изпълнение на 

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., писмо № 1002-1644/18.11.2020 г. 

на Министерството на образованието и науката и Наредба № 24 от 2020 г. на 

Министерство на образованието и науката за физическата среда и информационното 

и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие, 

1. Общински съвет – Варна дава съгласие за изпълнение на 

дейностите/извършване на разходи за 12 обекта от образователната инфраструктура 

в община Варна, по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. в размер до 

41 200 000 лв., от които финансиране от Държавния бюджет до 31 200 000 лв. и 

съфинансиране от община Варна с банков заем в размер до 10 000 000 лв. 

    2. Общински съвет Варна дава съгласие при необходимост Кметът на община 

Варна да кандидатства пред Министерство на образованието за 

изменение/допълнение на списъка от обекти и съответните разходи към тях 

 

XXIII. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.40 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за  2021 

г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 

2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и  

медикаменти 

3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните 

и образователни заведения 

 

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

местната администрация и чл. 95 от Закона за публичните финанси, Общински съвет 

– Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 

10 000 лв. по параграф §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, 

местна дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“ /Пр.2/.  

 

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

местната администрация и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет – Варна дава съгласие временно свободните средства по бюджета на 

Общината да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи 

и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 

се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 

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

местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Варна дава съгласие при възникнала необходимост и временен 
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недостиг, да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени 

проекти от бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от 

Управляващия орган.  

 
 

 XXVII. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.6 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Варна приема за сведение Протокола от публичното 

обсъждане на проектобюджета за 2021 г. /Пр.37/  
 

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

самоуправление и местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 

- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

разпределени по тримесечия. 

 - в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7 от Протокол № 

14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в общинските 

детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да им бъдат определени 

и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните им бюджети. 

  - възлага на Кмета на община Варна функцията по изграждането, основния 

ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на открито в училищата и 

основния ремонт и реконструкцията на площадки за игра на открито и спорт в 

детските градини, включени в Разчета за капиталови разходи - функция 

„Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на възложител по Закона за обществените 

поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата да бъдат определени и 

утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата 

и детските градини. 

   - възлага на Кмета на община Варна функцията по реализиране на Програма 

за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020 – 2022 г., писмо № 1002-1644/18.11.2020 г. на 

Министерството на образованието и науката и Наредба № 24 от 2020 г. на 

Министерство на образованието и науката за физическата среда и информационното 

и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и в качеството на възложител по Закона за 

обществените поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата да бъдат 

определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети 

на училищата и детските градини. 

 

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

и местната администрация и чл.125 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет – Варна оправомощава Кмета на община Варна, както следва: 

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на изменение в 

макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други 

непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година: 

1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност 

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да изменя общия размер 

на разходите 

1.3. Кметът на общината има право да одобрява допълнителни разходи по 

съответните дейности в рамките на бюджета за годината, свързани с превенцията на 

разпространението на COVID – 19, лечението на заразените лица или ограничаване 

на последствията от COVID – 19 

2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди 
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3. след извършване на промените, Кметът включва информация за същите в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях  

 

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

и местната администрация, Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на 

община Варна: 

- да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници  

за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план 

за развитие. 

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници 

на финансиране за авансово финансиране на европейски програми и проекти при 

необходимост. 

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници 

за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост при реализиране на 

програми и проекти. 

- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за сметките 

за средства от Европейския съюз по оперативните програми, съгласно изискванията 

на Министерство на финансите. 

- да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително 

и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

- да сключи договори с Министерството на културата за съвместно финансиране 

на културните институти в гр. Варна. 

 

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

се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД21003047ВН/15.02.2021 г., относно даване на съгласие за поемане на 

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

- Писмо от ПК „Благоустройство и комунални дейности“ с рег. № 

РД21003047ВН-001ВН/26.02.2021 г. 

 

          Давам думата на г-жа Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и 

бюджет“. 

 

Стефка ГОСПОДИНОВА 

(Г-жа Господинова представи информация за предложението, относно даване 

на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, която е приложена към протокола).   

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

I. 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, ал. 1 и чл. 19а от Закона 

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

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., 

Общински съвет – Варна реши: 
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1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез 

сключване на договор за кредит с “Регионален фонд за градско развитие” АД, финансов 

посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна 

България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансиращата институция по инструмента за 

съфинансиране на проект „Модернизация на културна инфраструктура в град 

Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., при следните основни параметри:  

- Кредитори: 

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 

- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  

- Максимален размер на кредита – до 143 230 лв., разпределен както следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 84 506 лева (осемдесет и четири хиляди петстотин и 

шест лева) 

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

- Срок на кредита – 120 месеца 

- Срок на усвояване – до 24 месеца  

- Срок за погасяване – 96 месеца 

- Погасителен план: 

     - Гратисен период по главницата – 24 месеца   

     - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски 

     - Лихвен период – тримесечен 

- Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б 

- Такса управление – без такса 

- Такса за предсрочно погасяване – без такса 

- Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на 

банката 

- Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 

от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси. 

- КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 58 724 лева (петдесет и осем хиляди седемстотин 

двадесет и четири лева) 

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

- Срок на кредита –  120 месеца 

- Срок на усвояване – до 24 месеца  

- Срок за погасяване – 96 месеца 

- Погасителен план: 

     - Гратисен период по главницата – 24 месеца   

     - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски 

     - Лихвен период – тримесечен 

- Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс на Банка 

ДСК АД + надбавка от 2,35% годишно 

- Такса управление – 0,3% от размера на дължимата главница на Кредит Б, 

дължима ежегодно  

- Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката  

- Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на 

банката 

-  Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 

от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси. 
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2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за 

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за 

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

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

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

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект 

„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“, по Оперативна 

програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, при следните 

основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – 500 935  лв. (петстотин хиляди деветстотин 

тридесет и пет лева) 

- Валута на дълга – лева  

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

- Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на 

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

такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства 

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

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

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

- Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог; 

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

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

и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за 

общинския бюджет, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

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

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект 

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на 

междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на 

прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и 

основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна” и 
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проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-

ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. 

Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 

774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен 

Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число 

основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване 

на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – 

източна част, гр. Варна“, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – до 40 000 000 лв. (четиридесет милиона 

лева) 

- Валута на дълга – лева  

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

- Срок на кредита – 240 месеца 

- Срок на усвояване – до 36 месеца от датата на сключване на договора, без 

фиксирани траншове 

- Гратисен период – 36 месеца от датата на сключване на договора 

- Условия за погасяване:  

-  Срок на погасяване – 240 месеца, считано от датата на подписване на 

договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. Главницата се погасява на равни месечни вноски, след 

изтичане на определения гратисен период. 

-  Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства  

- Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент в размер на не 

повече от 1,5%  

- Комисионни по кредита: 

- Такса управление – до 100 лв. месечно, дължима от месеца на първо 

усвояване до окончателното погасяване на кредита; 

- Такса ангажимент – до 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената 

част от кредита; 

- При предсрочно погасяване без такса; 

- Наказателна лихва при просрочие на главница – 4% над редовния лихвен 

процент на годишна база, дължима за срока на просрочие. 

- Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от 

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог. 

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

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

и за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.  

3. При отказ от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД да финансира проект 

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на 

междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на 

прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и 

основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна” и 

проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-

ри микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. 

Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 

774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен 

Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число 

основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване 

на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – 

източна част, гр. Варна“, Общински съвет – Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация,, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, 

чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 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, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер 

до 40 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 40 000 000 лева (четиридесет милиона лева) 

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

- Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и 

бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща 

изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

- Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 4 г. 

- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  

- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата   

- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 

- Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от 

основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

- Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера на заема   

- Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора от 

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на 

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 

- Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на лихва; 

- Допълнителни условия – сключването на договор с избраната кредитна 

институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на 

финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова или 

кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

- Обект на финансирането;  

- размер и вид на финансирането;  

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в 

процедурата;  

- Критерии за оценка на офертите;  

- срок на валидност на офертите;  

- място, срок и начин на подаване на офертите;  

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за 

контакт;  

4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 

бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, считано 

от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни дни преди 

изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е длъжен да даде 

разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на 

интернет страницата на Община Варна.  
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4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 

назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.  

4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите, 

чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ 

документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 

комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация. 

Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 

предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и 

класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 

кмета на общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 

кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, 

той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта 

отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с него се сключва 

договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря 

на изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от 

Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат 

на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-добра 

оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа и мястото 

на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с кандидата 

подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите договорености с 

кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на 

комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите съставят проектодоговор, 

съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за 

общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 

съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия 

класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите 

съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок 

от утвърждаване на протокола за проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на 

проектите, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението. 

 

IV. 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, ал. 1  и чл. 19а от Закона 

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

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез 

сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие” АД, финансов 

посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна 
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България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансиращата институция по инструмента за 

финансиране на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна”, при следните основни параметри:  

- Кредитори: 

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 

- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  

- Максимален размер на кредита – до 30 000 000 лв., разпределен както 

следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 17 700 000 лева (седемнадесет милиона и седемстотин 

хиляди лева) 

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

- Срок на кредита –180 месеца 

- Срок на усвояване – до 36 месеца  

- Срок за погасяване –  144 месеца 

- Погасителен план: 

   - Гратисен период по главницата – 36 месеца   

   - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски  

   - Лихвен период – тримесечен 

- Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б 

- Такса управление – без такса 

- Такса за предсрочно погасяване – без такса 

- Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на 

банката 

- Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 

от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси. 

- КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 12 300 000 лева (дванадесет милиона и триста хиляди 

лева) 

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

- Срок на кредита – 180 месеца 

- Срок на усвояване – до 36 месеца  

- Срок за погасяване – 144 месеца 

- Погасителен план: 

    - Гратисен период по главницата – 36 месеца;   

    - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски; 

    - Лихвен период – тримесечен. 

- Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс на Банка 

ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно 

- Такса управление – за първата година от срока на кредита - 0,2% върху 

размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на усвояване – 0,1% 

върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без такса  

- Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в случай на 

рефинансиране от друга банка 

- Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на 

банката 

-  Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 

от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси. 
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2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за 

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

3. При отказ от страна на „Регионален фонд за градско развитие” АД и „Банка 

ДСК“ АД да финансират проект „Основен ремонт/реконструкция на улична 

мрежа на територията на Община Варна”, Общински съвет – Варна, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 

и чл. 43 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, взема решение Община Варна да поеме 

дългосрочен дълг в размер до 30 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) 

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

- Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща 

изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

- Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 4 г. 

- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване.  

- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата.   

- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на погасяване. 

- Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от 

основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно. 

- Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера на заема.   

- Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора от 

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно. 

          - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на 

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 

- Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на лихва; 

- Допълнителни условия – сключването на договор с избраната кредитна 

институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на 

финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова или 

кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

- Обект на финансирането;  

- размер и вид на финансирането;  

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в 

процедурата;  

- Критерии за оценка на офертите;  

- срок на валидност на офертите;  

- място, срок и начин на подаване на офертите;  

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за 

контакт;  

4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 

бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, считано 

от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината.  
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4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни дни преди 

изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е длъжен да даде 

разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на 

интернет страницата на Община Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 

назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.  

4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите, 

чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ 

документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 

комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация. 

Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 

предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и 

класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 

кмета на общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 

кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, 

той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта 

отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с него се сключва 

договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря 

на изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от 

Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат 

на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-добра 

оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа и мястото 

на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с кандидата 

подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите договорености с 

кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на 

комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите съставят проектодоговор, 

съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за 

общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 

съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия 

класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите 

съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок 

от утвърждаване на протокола за проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на 

проекта, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

 

V. 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, ал. 1 и чл. 19а от Закона 

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

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по 
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предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез 

сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие” АД, финансов 

посредник, управляващ финансов инструмент инициатива Jessica и „Банка ДСК“ АД, 

съфинансиращата институция по инструмента за финансиране на проект „Изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 

училища на територията на Община Варна”, при следните основни параметри:  

 Кредитори: 

          - Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 

          - Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  

- Максимален размер на кредита – до 10 000 000 лв., разпределен както 

следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева) 

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

- Срок на кредита – 180 месеца 

- Срок на усвояване – до 36 месеца  

- Срок за погасяване – 144 месеца 

- Погасителен план: 

     - Гратисен период по главницата – 36 месеца   

     - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски   

      - Лихвен период – тримесечен 

- Максимален лихвен процент – 0%  

- Такса управление – без такса 

- Такса за предсрочно погасяване – без такса 

- Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на 

банката 

- Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 

от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси. 

- КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева) 

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

- Срок на кредита – 180 месеца 

- Срок на усвояване – до 36 месеца  

- Срок за погасяване – 144 месеца 

- Погасителен план: 

    - Гратисен период по главницата – 36 месеца   

    - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски    

    - Лихвен период – тримесечен. 

- Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) на 

Банка ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно 

- Такса управление – за първата година от срока на кредита - 0,2% върху 

размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на усвояване – 0,1% 

върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без такса  

- Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в случай на 

рефинансиране от друга банка 

- Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на 

банката 

-  Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за особените 

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 
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от Закон за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за 

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

3. При отказ от страна на “Регионален фонд за градско развитие” АД и „Банка 

ДСК“ АД да финансират проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на 

Община Варна”, Общински съвет – Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, 

ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 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, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер 

до 10 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри: 

- Валута – лева 

- Размер на кредита - до 10 000 000 лева (десет милиона лева) 

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

- Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща 

изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

- Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 4 г. 

- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  

- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата   

- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 

- Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от 

основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

- Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера на заема   

- Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора от 

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на 

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 

- Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на лихва; 

- Допълнителни условия – сключването на договор с избраната кредитна 

институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на 

финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова или 

кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

- Обект на финансирането;  

- размер и вид на финансирането;  

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в 

процедурата;  

- Критерии за оценка на офертите;  

- срок на валидност на офертите;  

- място, срок и начин на подаване на офертите;  

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за 

контакт;  
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4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 

бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, считано 

от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни дни преди 

изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е длъжен да даде 

разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на 

интернет страницата на Община Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 

назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.  

4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите, 

чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ 

документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 

комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация. 

Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 

предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и 

класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 

кмета на общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 

кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, 

той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта 

отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с него се сключва 

договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря 

на изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от 

Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат 

на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-добра 

оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа и мястото 

на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с кандидата 

подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите договорености с 

кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на 

комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите съставят проектодоговор, 

съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за 

общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 

съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия 

класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите 

съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок 

от утвърждаване на протокола за проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на 

проекта, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. 
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Резултати от гласуването: за – 15; против - 2; въздържали се - 0, предложението 

се приема. 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД21003046ВН/15.02.2021 г., относно  промяна на решение № 1034-

2/23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

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

местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона 

за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 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. № РД21003046ВН/15.02.2021 г., Общински съвет – 

Варна изменя и допълва свое решение № 1034-2(№ 23)/21.12.2017 г., в точката, 

касаеща срока на усвояване, в следния смисъл:  

• Условия и начин на усвояване и погасяване:  

   - Срок на усвояване на заема – до 31.12.2021 г. 

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

да подпише Анекс към договор № Д18000408ВН/19.03.2018 г., в който да е отразена 

промяната на настоящото решение, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение му. 

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

се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

         Колеги предлагам да разгледаме предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД21003665ВН/23.02.2021 г., относно промени в структурата на Звено услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Варна. 

- Писмо от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ с рег. № 

РД21003665Вн-001ВН/25.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

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

и местната администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалните услуги, чл. 

84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21003665ВН/23.02.2021 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Да се закрият от 01.04.2021 г. 32 щатни бройки към „Звено за услуги в 

домашна среда“ към Домашен социален патронаж, второстепенен разпоредител с 

бюджет, както следва: 30 щатни бройки – длъжност домашен помощник, 0.5 щатни 

бройки – счетоводител, 0.5 щатни бройки – служител „Човешки ресурси“, 0.5 щатни 

бройки – сътрудник „Социални дейности“, 0.5 щатни бройки – касиер. 

2. За администриране и управление на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, делегирана от държавата дейност от „Звено за услуги в домашна среда“ 
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към второстепенния разпоредител с бюджет „Домашен социален патронаж“, считано 

01.04.2021г. да се разкрият следните длъжности:  

– социален работник – 4 щатни бройки, счетоводител – 1 щатна бройка, 

специалист ТРЗ – 1 щатна бройка, специалист „Човешки ресурси" – 1 щатна бройка, 

технически сътрудник – 1 щатна бройка; 

 – 240 длъжности „асистент“ – (извън щатни). 

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

предварително изпълнение на горните решения предвид необходимостта от 

осигуряване защита на особено важни и значими обществени интереси, а именно – 

навременно разкриване на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

 

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

се приема. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД20023244ВН/02.12.2020 г., относно изменение и допълнение на т. 9.14 „Цени за 

ползване на Рибарско пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за 

определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

 

        Моля за Вашите мнения  и становища.    

 

        Янко СТАНЕВ  

        Предлагам изменението на цените в т. 9.14„Цени за ползване на Рибарско 

пристанище Варна“ от Приложение № 2 в текстовете на т.1, т. 2 и т. 3 да бъде 

допълнено с „валидно разрешително за любителски риболов за съответната година“. 

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна с така 

направеното допълнение от д-р Станев и да вземем следното решение: 

 

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

и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20023244ВН/02.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна изменя и допълва т. 9.14 „Цени за ползване на Рибарско 

пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за определянето и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 3, предложението 

се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

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

№ РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., относно изменение и допълнение на 

приложение № 1 и Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране 

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

- Писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № РД21000188ВН-002ВН/16.02.2021 г. 

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

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

местната администрация и чл. 115, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 

г., Общински съвет – Варна изменя и допълва чл. 67 от Приложение №1 на Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Варна, като се създава нов раздел III. Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности, отдел „Общинска икономика, транспорт 

и реклама“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна изменя 

раздел IV. Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ на 

Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Варна, както следва: 

- услугите по т. 4.23, т.4.24 и т. 4.26 се отменят; 

- услугата по т. 4.25  се запазва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на услугата / 

правото 

Цена на услугата 

  Обикновена Бърза Експресна 

  срок лева срок лева срок лева 

  С. Отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ 

4.25 Определяне на 

място за 

спирката, 

която ще 

ползва 

превозвачът 

по 

международни 

автобусни 

линии. 

До 

14(четиринаде

сет) дни. 

25,00 лв. - - - - 

 

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на акта, с оглед защита 

на важни обществени интереси, а именно: Прилагане от страна на администрацията 

на община Варна на разпоредбите на Закона за автомобилните превози (Обн. ДВ, бр. 

82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., последно изм. в ДВ бр. 71 от 11.08.2020 

г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г.) и Наредба № 34 от 1999 г. за 

таксиметров превоз на пътници (Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 

109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., последно изм. и доп., бр. 9 от 2.02.2021 

г., в сила от 2.02.2021 г.). 

  

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

се приема. 
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http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2011
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2011
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2011
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2011
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СЕДМА ТОЧКА 

 

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

№ МД20001442ВН-002ВН/06.11.2020 г., относно  изменение и допълнение на 

Наредбата на Общински съвет –Варна за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Варна. 

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

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

и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и по 

предложение от Кмета на община Варна с рег. № МД20001442ВН-002ВН/06.11.2020 

г., Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения в Наредбата на Общински 

съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Варна, както следва: 

В чл. 43, ал. 4 : 

Думите „и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване“ 

се заличават.  

В чл. 56, ал. 4 : 

Думите „ 30 януари“ се заменят с „ 31 януари“. 

 

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

се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

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

№ РД200023231ИП/02.12.2020 г., относно изменение и допълнение на чл. 56 от 

Наредбата на Общински съвет –Варна за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Варна. 

  

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

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

и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 119 

и чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма и по предложение от Кмета на община Варна 

с рег. № РД20023231ИП/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна приема изменения и 

допълнения в чл. 56, ал. 6 от Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне 

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

           „(6) Размерът на данъка се определя, както следва: 

      1. За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“ 

а) категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка. 

б) категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка. 

в) категория 4 звезди – 0,90 лв. за нощувка. 

г)категория 5 звезди – 1,40 лв. за нощувка. 

2. За регистрирани места за настаняване – клас „В“ – 0,50 лв. за нощувка. 

  

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

се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Колеги предлагам да разгледаме предложение от Тодор Балабанов – 

Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000069ВН/10.02.2021 г., 

относно изменение и допълнение на решение № 462-3/10/16.12.2020 г. 
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Подлагам на гласуване предложението на Председателя на Общински съвет – 

Варна и да вземем следното решение. 

 

На основание чл. 62, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс и по 

предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000069ВН/10.02.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва свое 

Решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. и същото придобива следния вид:  

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, по реда на чл. 113, чл. 127, ал. 2, т. 2  и чл. 

133 от Закона за физическото възпитание и спорта по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20019337ВН-002ВН/18.11.2020 г., Общински съвет – Варна 

предоставя за безвъзмездно ползване спортните обекти и съоръжения на Община 

Варна в СК „Простор“, СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна 

зала на I-ва езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и 

Гребна база на спортните клубове (съгласно приложен списък), за срок от 5 (пет) 

години – 01.01.2021 г. - 31.12.2025 г. Ползването на спортната база да се осъществява 

съгласно приет и утвърден график от управителя на ОП „Спорт –Варна“ за ползване 

на съответната спортна база.  

Общински съвет – Варна освобождава спортните клубове с предоставено 

безвъзмездно право на ползване на Общинска спортна база, които осигуряват 

целогодишно, според спецификата на вида спорт безплатни занимания с двигателна 

активност и спорт на деца, ученици, студенти и на лица в неравностойно положение, 

от заплащане на разходите за поддръжка и експлоатация на предоставените им обекти 

и съоръжения, а именно: разходи за електроенергия, вода, такса битови отпадъци, 

данък върху недвижимите имоти, застраховка на обектите и др. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването 

на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението и сключването на договор за безвъзмездно ползване, в изпълнение на 

горното решение. 

На основание чл. 60 от Административно-процесуалния 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 – 15; против - 0; въздържали се - 1, предложението 

се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Колеги предлагам да разгледаме молби от граждани относно опрощаване на 

държавни вземания. 

 

Подлагам на гласуване двете молби на гражданите 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. № ОС20000581ВН/30.09.2020 г. 

от Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет – Варна 

предлага на Президента на Република България да  не се опрости задължението на 

Цвета Лупанова 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. № ОС20000526ВН/17.08.2020 г. 

от Администрацията на Президента на Република България, Общински съвет – Варна 

предлага на Президента на Република България да  не се опрости задължението на 

Невин Кадън от гр. Варна.   
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Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се - 4, предложението 

се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

 

Колеги предлагам в точка разни да разгледаме следните предложения: 

- Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003676ВН/23.02.2021 

г., относно даване на съгласие да бъдат отпуснати целева субсидия за изготвяне на 

технически проекти, във връзка с изпълнението на Националната програма за 

достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

          - Предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003876ВН/24.02.2021 

г., относно промяна на решения на Общински съвет - Варна с № 1030-2 от Протокол 

№ 23/21.12.2017 г. и № 1140-5 от Протокол № 28 от 21.03.2018 г., променени с 

решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.  

- писмо от  Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № ОСИСД21001169ВН/26.02.2021 г. 

 

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

№ РД21003676ВН/23.02.2021 г., относно даване на съгласие да бъдат отпуснати 

целева субсидия за изготвяне на технически проекти, във връзка с изпълнението на 

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

 

Подлагам на гласуване предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

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

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

РД21003676ВН/23.02.2021 г., Общински съвет – Варна дава на съгласие да бъдат 

отпуснати целеви субсидии в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) по § 45 

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ за 

изготвяне на технически проекти, във връзка с изпълнението на Националната 

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

Средствата да бъдат разходвани от районните администрации, като субсидията 

за изготвен и одобрен от Главния архитект на съответния район технически проект е 

до 1 500 лв. 

 

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

се приема. 

 

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

№ РД21003876ВН/24.02.2021 г., относно промяна на решения на Общински съвет - 

Варна с № 1030-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. и № 1140-5 от Протокол № 28 от 

21.03.2018 г., променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.  

 

Подлагам на гласуваме предложението на кмета на Община Варна и да вземем 

следното решение. 

 

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

и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона 

за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43 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 във 

връзка с решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№28/21.03.2018 г. на 

Общински съвет – Варна, променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 

4/11.02.2020 г. и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21003876ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна: 
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1. Изменя свои решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№28/ 

21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за усвояване) за 

Транш 2 в следния смисъл:  

„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 40 месеца от 

датата на подписване на договора за кредит.“  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише Анекс към 

договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за възстановяване и 

развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.  

  

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

се приема. 

 

Току що директора на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ си оттегля предложението за промяна в приложение № 15. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 18:00 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                      ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:     

                                                     

 

_______/П/__________                                           _______/П/__________ 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 


