Приложение N037

ПРОТОКОЛ

ОТНОСНО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА
ВАРНА

Днес 17.01.2020 г. в зала „Пленарна" на община Варна от 11.30 часа се проведе
публично обсъждане на Проектобюджета за 2020 r. на община Варна. На публичното
обсъждане присъстваха заместник кметове на община Варна, общински съветници,
представители на общинската администрация, районните администрации, журналисти и
граждани. Публичното обсъждане се откри от господин Христо Иванов - заместник кмет
на община Варна - водещ на публичното обсъждане.
Христо Иванов: Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа. Започва публичното
обсъждане на проектобюджета на община Варна за 2020 година. Публичното
обсъждане на проектобюджета на община Варна за 2020 година се провежда в
изпълнение на чл.84, ал.б от ЗПФ и чл.23 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.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на община Варна.
Поканата е публикувана в рамките на законоуста1ювения срок. Проектобюджета е
представен в достъпен и разбираем за гражданите вариант и по окрупнени показатели.
Публичното обсъждане на проектобюджета ще се проведе по следния дневен ред:
презентация на проектобюджета за 2020 r., въпроси и мнения по проектобюджета за
2020 r. На публичното обсъждане на проектобюджета за 2020 г. ще се води протокол,
отразяващ представянето на проекта за 2020 година на общината и постъпилите
становища, въпроси и изразените мнения от присъстващите на публичното обсъждане и
отговорите.
Протоколчици ще бъдат:
Сибила Марчева - главен експерт „Бюджет"
Жасмина Янчева - главен инспектор „Контрол бюджетни приходи"
Давам думата на г-жа Стефка Господинова, директор дирекция „Финанси и бюджет" за
презентиране на проектобюджета за 2020 г.
Стефка Господинова: Благодаря. Добър ден и от мен. Да използвам възможността
първо да честитя на всички именици днешния ден, да пожелая много здраве и късмет.
Както каза г-н Иванов, заместник кмет на община Варна като водещ на това публично
обсъждане, проектобюджета е �1ногократно вече обсъждан на кръгли маси, на срещи с
браншови организации, по групи, презентации, с изявление по медиите и най-вече с
това, че достъпна информация в доста разширен вид беше предоставена на сайта на

1

общината, заедно с поканата за публично обсъждане и аз предполагам, че всички,
които са имали желание са се запознали първоначално с нея, а ако не - сега сме тук,
за да Ви представим проектобюджета за 2020 г. на община Варна. Искам да уверя
всички граждани, че проектобюджетът за 2020 г. е разработен на базата на:
1. нормативните документи:
- Закон за публичните финанси
- 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
- ЗДБРБ за 2020 г. /Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 r./
РМС №208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности за 2020 г., изменено с РМС № 644 /01.11.2019 г.
- ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнение на Държавния бюджет за 2020 г.
и Указанието на Министъра на финансите за разработване и съставяне на бюджета за
2020 г.
2. предложенията на: кметовете на райони и кметства; директори на дирекции;
директори на бюджетни звена / всички второстепенни разпоредители с бюджет/;
обществени и консултативни съвети; неправителствени организации; дирекции "Местни
данъци" и "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"
ПРИХОДИ
Проектобюджет за 2020 г. на община Варна - 492 070 000 лв., в т.ч.:
!. Бюджет

- 383 700 000 лв.

II. Бюджет от средства от Европейски проекти и програми

- 108 370 000 лв.

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
Инвестиране в децата и младите хора
Функция „Образование" заема 40,5% от общия бюджет на общината.
Продължават инвестициите в образователната и спортна инфраструктура
Реализират се множество общински програми в сферата на:

образованието
здравеопазването
спорта
културата
превенцията и т.н.
Икономическо развитие на Варна - за последните 5 г. бюджетът на гр.Варна отбеляза
ръст в почти двоен размер. През 2019 г. бяха привлечени над 70 млн. лв. по
европейски проекти. През 2020 г. община Варна ще реализира проекти със средства от
ЕС за над 108 370 000 лв.
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Промяната на града ще продължи чрез създаване на Икономическа зона през 2020 г. с
откриване на нови работни места, включително за хора в неравностойно положение.
Започна проект с община Аксаково - на терен от 9000 дка. Изпълнени са
предварителните съгласувания със съответните министерства. Общинският съвет на
Аксаково одобри ОУП на зоната, който е внесен в МОСВ.
Модерен град с удобни квартали - целта е хармонично развитие на града, т.е. всеки
район да има свой облик, история, култура, самобитност. Да бъде по-чист и зелен. През
изминалите 4 години бе поставено началото - обнови се част
от уличната
инфраструктура в кварталите, изградиха се нови детски и спортни площадки продължава се програмата и през 2020 г. за рехабилитация на улици и междублокови
пространства.
Свързан и достъпен град - целта е да се осигури качествена транспортна система,
достъпна и безопасна среда за пешеходци и хора с увреждания, да се насърчава
ползването
на
обществения
транспорт
и
колоезденето.
Продължават
инфраструктурните проекти за облекчаване на трафика в града и подобряване на
градската среда.
Проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет
на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община
Варна.
Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот - образование,
здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно
обслужване, култура, спорт и други.
Подобряване на градската среда чрез осъществяване на нови инфраструктурни проекти
и ремонт на съществуващите обекти за осигуряване на достъпна жизнена среда, зони
за отдих и спорт и т.н.
Продължава социалната политика на общината чрез финансиране на основните
социални отговорности, насочени към нуждите на хората в неравностойно положение,
подпомагане дейността на пенсионерските клубове, предоставяне на помощи за
социално слаби и хора, осигуряване на топла храна на социално слаби граждани,
помощи за лечение на граждани и т.н.
Продължава политиката на общината в областта на здравеопазването чрез
финансиране на предоставяне на помощи за лечение на граждани, подкрепа на
асистиранята репродукция, осъществяване на програми за промоция, профилактика и
рехабилитация на общественото здраве, предоставяне на средства за капиталови
трансфери за лечебните заведения и др.
Проектобюджетът на приходите на община Варна
за 2020 г. възлиза на 492 070 000 лв., в т.ч.:
I. Бюджет - 383 700 000 лв., в т.ч.:
- Приходи за делегирани държавни дейности - 169 848 110 лв.
- Приходи за местни дейности

- 213 851 890 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми - 108 370 000 лв.
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Приходи по бюджета за делегирани от държавата дейности - 169 848 110 лв., в т.ч.:
- Неданъчни приходи от държавни дейности

- 619 560 лв.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 160 058 795 лв.
Финансиране
- 9 169 755 лв.

на

дефицита/излишъка

преходен

остатък

от

2019

г.

Приходи за местни дейности: 213 851 890 лв.
Имуществени и други данъци: 91 600 000 лв.
Неданъчни приходи: 76 732 963 лв.
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС, /-17 264 160 лв./
в т.ч.: Взаимоотношения с ЦБ: 2 89.1 100 лв.
Временни безлихвени заеми 3 456 373 лв.
Финансиране на дефицита (излишъка), 59 326 714 лв.,
включително преходен остап,к от 2019 г.: 23 861 307 лв.

Имуществени и други данъци
Имуществени и други данъци, в т.ч.:
Данък върху доходите на физически лица - 1 600 000 J'iв.
Окончателен годишен (патентен) данък - 350 000 лв.
Данък върху таксиметров превоз на пътници - 1 250 000 лв.
Имуществени и други местни данъци - 90 000 000 лв.
- Данък върху недвижими имоти - 32 100 000 лв.
- Данък върху превозните средства - 21 700 000 лв.
- Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 32 000 000 лв.
- Туристически данък - 4 200 000 лв.

всичко :

91 600 000 лв.

Най голям дял от Имуществените и други данъци заемат:
- Данък върху недвижими имоти - 32 100 000 лв.
- Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 32 000 000
лв.
- Данък върху превозните средства - 21 700 000 лв.
Неданъчни приходи, в т.ч.:
Приходи и доходи от собственост - 21 145 811 лв.
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Общински такси - 41 980 100 лв.
Глоби,санкции и наказателни лихви - 4 801 089 лв.
Други приходи - 200 000 лв.
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите - /-1 327 595 лв./
Постъпления от продажба на нефинансови активи - 8 070 000 лв.
Приходи от концесии - 1 800 000 лв.
Помощи и дарения от страната - 63 558 лв.
ВСИЧКО Неданъчни приходи: 76 732 963 лв.
Както е видно от таблицата - Общинските такси са с най-голям относителен дял от
общите Неданъчни местни приходи - 55% или 41 980 100 лв., следват:
Приходите и доходите от собственост - 28% или 21 145 811 лв.
Постъпления от продажба на нефинансови активи - 11% или 8 070 000 лв.
Гло6и,санкции и наказателни лихви - 6% или 4 801 089 лв. и т.н.
Общински такси, в т.ч.:
- за ползв. детски градини - 4 400 000 лв.
- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването- 1 600 000 лв.
- за ползв. на дом. соц. патронаж и общ. соц. услуги - 510 000 лв.
- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.-1 667 200 лв.
- за битови отпадъци - 29 000 000 лв.
- за ползване на общежитие и други по образованието - 68 000 лв.
- за технически услуги - 226 300 лв.
- за административни услуги - 1 192 000 лв.
- за откупуване на гробни места - 95 000 лв.
- за притежаване на куче - 60 000 лв.
- други общински такси - 3 161 600 лв.
Всичко общински такси

- 41 980 100 лв.

Както е видно от таблицата по-горе, най-голям дял - 69 % от Общинските такси
заемат постъпленията от Такса за битови отпадъци в размер на 29 000 000 лв.,
следват:
Такси за ползване на детски градини - 4 400 000 лв.
Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването - 1 600 000 лв.
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Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. - 1
667 200 лв.
Такси ад м инистративни услуги - 1 192 000 лв.
Такси за ползване на дом ашен социален патронаж и други общински со циални услуги
- 510 000 лв. и т.н.
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През 2020 г. щ е продължи усвояването на ср едства по до говори за заеми сключени
пр ез 2018 г. и 2019 г. , в това число:
•

заем от Европейската банка за възстановяване и развитие

банков заем по сключен договор от 2018 г., съгласно решения № 1034-2 от
•
№ 23/21.12.2017 г. и 1425-2 № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет Протокол
Варна
банков заем по сключен договор от 2019 г., съгласно решение № 1418-2. IV от
•
Протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съв ет - Варна
заем и от „ Регионален фонд за градско развитие" АД и „Експресбанк" АД по
•
сключени договори от 2019 г.
Заем от „ Ре гионален фонд за градско развитие" АД и „Експресбанк" АД за проект
„ Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна", съгласно
ре шение № 1577-6 от Протокол № 39/24.04.2019 г. 'на Общински съвет - Варна
РАЗХОДИ
Проектобюджет на разходите за 2020 г.
492 070 000 лв., в т.ч.:
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I. Бюджет - 383 700 000 лв., в т.ч.:
- разходи за делегирани от държавата дейности - 169 848 110 лв.
- разходи за местни дейности - 213 851 890 лв., в т.ч. за дофинансиране на
делегирани държавни дейности са отделени значителни средства в размер на 15 803
174 лв.
II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми
Об щи

държавни служб и

Отбрана

и сигурност -

Образование

- 108 370 000 лв.

- 23 111 000 лв.
4 240 000

- 154 021 000

Здравеопазване - 23 412 000
Соц. грижи и подпомагане - 17 187 000
БКС/Инженерна инфраструктура/ - 98 864 000
Култура, спорт и религиозни дейности - 28 954 000
Икономически дейности и услуги - 31 592 000
Други - 2 319 000
Всичко по проектоб юджет 2020 г. - 383 700 000
Функция

О БРАЗОВАНИЕ

Функция „ Образование" е с най-голям относителен дял в общия б юджет на общината за
2020 г. - 40%, следвана от функция " БКС /Инженерна инфраструктура/" - 26%,
Икономически дейности и услуги - 8% и т.н.:
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Функция „ Об разование" е един от приоритетите на община Варна. Проектобюджетът на
функция „ Об разование" възлиза на 154 021 000 лв. и е с най-голям относителен дял в
общия бюджет на общината за 2020 г. - 40%.
Проектобюджетът за 2020 г. на функцията е увеличен с
11 347 000 лв. спрямо първоначалния б юджет на 2019 г.
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През 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на
образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване
на модерна материално техническа база за образование и кариерно развитие чрез
текущ ремонт, основен ремонт и ново строителство.
Дофинансирането на държавните дейности във функцията е в размер на 4 336 973 лв.
и осигурява разходите за:
- издръжка на маломерни и слети паралелки;
- изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов договор за средно
образование;
- изплащане на една минимална работна заплата при пенсиониране и раждане на дете
на лица, заети в сферата на общинското образование;
възстановяване на внесените
средношколско общежитие;

в

общинския

бюджет

такси

от

ползване

на

- капиталови разходи - основен ремонт и изграждане;
- текущи ремонти на материално техническата база;
- подпомагане центровете за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Логопедичен
център и НАОП и други.
Общинските програми за 2020 г. във функция „Образование" са в размер на 1 138 960
лв.:
,,Младежки дейности 2020" - 815 960 лв.
„Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изявени
дарби през 2020 г." - 153 000 лв.
- ,,Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни
етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 г." - 55 000 лв.
- ,,Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община
Варна през 2020 г." - 115 000 лв.
Капиталовите разходи във функция „Образование" са в размер на 7 866 х.лв.
- Филиал на ДГ „Д-р Петър Берон" - предвиден е основен ремонт на Дом за деца
лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска
градина за 4 градински групи и 1 яслена група с местонахождение ул. "Ген.Колев" №
90 със средства от общинския бюджет 1 761 х. лв.;
- През 2020 г. ще се финализира изграждането на детска градина „Карамфилче" - 520
х. лв.
Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детските
градини - 1 804 х.лв.
ДГ 5 "Слънчо", ул. "Юрий Венелин" № 5 - 156 х. лв.;
ДГ 9 "Ален мак", жк "Чайка", до бл.61 - 124 х. лв.;
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ДГ 12 "Ян Бибиян", ул. "Дойран" № 9 - 136 х. лв.;
ДГ 14 "Дружба", район „Приморски" - 237 х. лв.;
ДГ 21"Калина Малина", район „Приморски", по плана на 19 м.р. - 108 х. лв.;
ДГ 37 "Пламъче", жк "Вл.Варненчик", кв.16 по плана на IV м.р. - 230 х. лв.;
ДГ 38 "Маргаритка", жк "Вл.Варненчик", кв.12 по плана на I м.р. - 190 х. лв.;
ДГ 39 "Приказка", кв.9 по плана на II мр., жк "Вл.Варненчик" - 90 х. лв.;
ДГ 42 "Българче", жк "Вл.Варненчик" - 170 х.лв.;
ДГ 44 "В.Терешкова"- филиал, кв. ,,Аспарухово", ул. "Кишинев" № 11 - 112 х. лв.;
ДГ 47 "Люляче", кв. ,,Галата", кв.2а - 144 х.лв.;
ДГ 51 "Ран Босилек", с.Константиново, ул. "Васил Левски" № 92 - 107 х. лв.
Значителното увеличение на броя на учениците в Център за специална образователна
подкрепа /ЦСОП/ през последните две учебни години налага осигуряване на нова база
с всички необходими нормативни изисквания за провеждане на специализирано
обучение. Във връзка с това ще бъде изготвен идеен и технически проект за основен
ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите
потребителите на ЦСОП на имот с адрес гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 7 в размер
на 200 х. лв.
Продължава изграждането на:
- начално училище „В.Левски" - 1 356 х. лв.
- преустройство на помещения в I Езикова гимназия - 642 х.лв.
През 2019 г. са въведени в експлоатация спортни площадки в седем училища, общо на
стойност 2 002 х.лв.
През 2020 г. продължава основният ремонт, реконструкцията и преустройството
на спортни площадки в дворните пространства на училища на територията на община
Варна - общо в размер на 1 168 х. лв., в т.ч. нови:
- СУ"Гео Милев", по плана на II м.р. на ж.к."Младост" - 313 х. лв.;
- СУ"Елин Пелин", район "Одесос"

- 221 х. лв.;

- IV ЕГ"Фредерик Жолио Кюри", район "Приморски" - 313 х. лв.;
- СУЕО"А. С. Пушкин", район "Одесос" - 95 х.лв.;
- ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", район "Одесос" - 194 х.лв. и др.
Продължават инвестициите в образователната инфраструктура: готови са проектите за
4 нови детски градини за които община Варна е подала проектно предложение за
финансиране от Централния бюджет:
Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно
стопанство, с административен адрес, община Варна, ул. "Хъшове„ № 2;
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ДГ 39 "Приказка" - нов корпус за 4 групи, район „Владислав Варненчик";
Нова сграда на детска градина № 48 "Ран Босилек" с 1 яслена и 5 градински групи с
административен адрес: с.Тополи, ул.,,Здравец" № 1;
ДГ 14 „Дружба" - нов корпус за б градински групи, разположен в район „Приморски",
24-ти м.р.
Функция ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Проектобюджеn,т на ф-я Здравеопазване за 2020 г. е в размер на 23 412 000 лв.
Проектобюджеn,т на функцията е увеличен спрямо първоначалния бюджет на 2019 г. с
2 300 000 лв.
В бюджета на функцията се включват разходите за:
- 12 броя детски ясли;
- 112 броя здравни кабинети за медицинското обслужване в детски градини и
училища;
- 7 броя здравни медиатори;
- З броя детски кухни и 23 броя разливочни пункта;
- общинските предприятия:
,,Комплекс за детско хранене"
,,Дезинфекция, дезинсекция и дератизация"
И през 2020 г., община Варна продължава финансирането на:
- лечебни заведения на територията на общината чрез отпускане на капиталови
трансфери - 407 640 лв.;
- ще бъдат предоставени помощи по решение на Общински съвет общо в размер на
389 510 лв. - за лечение на граждани и за инвитро процедури за двойки с
репродуктивни проблеми.
- осигурени са средства по КТД за работещите в общинското здравеопазване и т.н.
- общински програми със здравна насоченост и превенция за 349 000 лв.
ПРОГРАМИ
,,Аз успявам"
,Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните
изкривявания"
,,Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието"
,,Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза"
,,Профилактика на женското здраве"
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,,Скрининг на преканцерози на маточната шийка"
,,Скрининг на очните заболявания"
,,Профилактика на рака на гърдата"
,,Детско дентално здраве"
„Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета - диабетно
стъпало\'
,,Профилактика на онкологични заболявания"
,,Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества"
,,Зеленият двор на Варна"
,,Грижа за деца с диабет и редки заболявания"
Проектобюджетът на общинско предприятие „Комплекс за детско хранене" /КДХ/ е в
размер на 5 227 х.лв.
Продължава храненето на неорганизирания контингент деца и в почивните дни.
През 2020 г. стартира приготвянето на храна за деца със специфичен режим на
хранене - безглутенов и безказеинов режим.
Проектобюджетът на общинско предприятие
дератизация" /ДДД/ възлиза на 305 х. лв.

„Дезинфекция,

дезинсекция

и

Капиталови разходи за функцията
- З 854 х. лв., в т.ч. по-важни обекти:
За основен ремонт на детски ясли - 2 995 х.лв.:
- ДЯ №7 "Роза" - основен ремонт, включително мерки за подобряване на енергийната
ефективност и изграждане на пристройка с асансьор - 1 408 х. лв.;
- на ДЯ №5 "Чуден свят" - основен ремонт, включително мерки за подобряване на
енергийната ефективност и изграждане на 2 пристройки с асансьор, като за 2020 г.
средствата са в размер на 563 х. лв.;
- проектиране, основен ремонт и реконструкция на детски площадки в детски ясли 750 х.лв., в т.ч.:
Детска ясла № 8 „Щурче"

- 141 х.лв.;

Детска ясла № 9 „Детелина " - 218 х.лв.;
Детска ясла № З „Зайо байо" - 204 х.лв.;
Детска ясла №14 „Звънче"

- 177 х.лв. и др.

и други.
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
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Проектобюджеn,т на разходите на ф-я Социално подпомагане и грижи възлиза на 17
187 000 лв.
Проектобюджеn,т на функцията е увеличен с 396 000 лв. спрямо бюджета за 2019 г.
Продължава политиката на общината за подобряване досn,па и качеството на
предлаганите социални услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за
социалните услуги. Това налага и дофинансирането на държавните дейности, което за
2020 г. е в размер на 883 198 лв.
С планираните разходи по бюджета за 2020 г. ще се реализират социални услуги и
дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се граждани на общината.
Помощи по решение на Общински съвет - за 2020 г. са в размер на 144 000 лв. - това
са помощи за социално битови разходи на социално слаби граждани, в т.ч. 12 000 лв.
за подпомагане на деца на загинали полицаи.
Социалната програма на община Варна за 2020 г. е в размер на 3 781 000 лв., като в
нея са отразени всички дейности и мероприятия за годината.
Капиталовите разходи са в размер на 473 х. лв., в т.ч. за основни ремонти на
социалните заведения - 296 х.лв.
През 2020 ще бъдат изградени нови социални центрове:
„Ценn,р за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени
увреждания" - ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете
помещения в район „Аспарухово" трябва да приключат през месец август. Стойността е
999 958 11в. Капацитет на услугите - дневна грижа за 30 потребители, заместваща
грижа за 4 души и мобилна грижа за 60 души.
- ,,Ценn,р за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за
"Дневен ценn,р за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните
семейства" - обща стойност 1 365 211 лв., от които 257 794 лв. съфинансирани от
бюджета на община Варна. Реализацията на проекта следва да приключи до края на
2020 г.
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС
Давам думата на г-н Христо Иванов - заместник-кмет на община Варна и водещ на
публичното обсъждане да представи по-крупните обекти.
Христо Иванов: Проектобюджеn,т на функцията възлиза на 98 864 000 лв., в т.ч. по
важн и разходи:
- Рехабилитация на улици - 10 000 х. лв.;
- Благоустрояване на междублокови пространства - 5 000 х. лв.
Основен
ремонт,
- 25 508 х. лв.;
- Улично осветление

реконструкция

и

изграждане

на

уличната

мрежа

- 2 400 х.лв.;

- ОП Общински паркинги и синя зона - 6 621 х.лв.
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- ОП Инвестиционна политика - 1 600 х.лв.
- Дейност чистота - 32 701 х.лв., а общо по план-сметка Чистота - 40 487 х.лв.;
- Други дейности по опазване на околната среда - 6 675 х.лв.
- Поддръжка на зелените площи, в т.ч. и Морска градина - 5 040 х.лв.;
- ОП Управление на проекти и озеленяване /дейност 629/ - 641 х.лв.
ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ
Капиталовата програма на функцията възлиза на 31 259 х.лв., в т.ч.
- Основен ремонт

- 14 420 х. лв.

- Придобиване на МДА

- 15 989 х. лв.

- Придобиване на НДА

- 850 х. лв.

По - крупни обекти:
- Продължава изпълнението на основния ремонт на уличната мрежа на територията
на община Варна по райони - 8 105 х. лв.:
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви микрорайон, район Одесос, гр.
Варна - ул."Македония", ул."Г.С.Раковски", ул."Проф. Николай Державин" - 331 х. лв.;
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон, район Одесос, гр.
- 897 х. лв.;
Варна - ул. "А.Дякович", ул. "Козлодуй"
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони, район Одесос,
гр. Варна - ул. "Патриарх Евтимий", ул ."Ат. Георгиев", ул. "Г. Живков", ул."Юрий
Венелин", ул."Радецки", ул."Велико Христов", ул."Христо Попович", ул."Хр. Самсаров",
ул."Проф. Жолио Кюри", ул."Ангел Георгиев", ул."Поп Харитон", ул."Ангел Кънчев"
936 х. лв.;
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 6-ти микрорайон, район Приморски,
гр. Варна - ул. "Царевец" , паркинг на ул. "Силистра" - 968 х. лв.;
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти м.р., район Приморски, гр.
Варна - ул. "Роза", ул. "Лотос" , ул. "Карамфил"-! 207 х.лв.;
Основен ремонт на улична мрежа, включително на ул. ,,Св. пророк Илия" и ул. ,,Св.
Йоан Кръстител" по плана на кв. Виница, район Приморски, - ул. ,,Св. Йоан Кръстител "
и ул. ,,д. Солунски" - 385 х. лв.;
Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри микрорайон,
район Младост, гр. Варна - ул. "Блян"- 408 х. лв.;
Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. ,,Младост", район Младост, гр.
Варна - ул. "Хан Севар" - 659 х.лв.;
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон, район Младост, гр.
Варна - ул. "Милосърдие", ул. "Гео Милев"- 688 х. лв.;
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Основен ремонт на улична мрежа по плана на 27-ми микрорайон, район Аспарухово,
rp. Варна- ул. "Ат. Манев"- 92 х.лв.;
Основен ремонт на улична мрежа с. Константиново - ул. "Васил Левски", ул.
'\Георги Бенковски'', ул. ''Ком" , ул. "Мусала" , ул. "Булаир" , ул. ''Явор" , ул. "Капитан
Петко войвода" , ул. "Трети март" - 1 534 х. лв.
-

Основен ремонт на ул."Акация" - 250 х.лв.

Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в
ЮПЗ, район Аспарухово - 512 х.лв.
Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена",
включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с
минерална вода - 816 х. лв.
Улица от о.т. 106 през 107,108,109,110,116,115 до о.т. 114 и улица "Г. Сотиров" от о.т.
110 до о.т.113 - 300 х. лв.
-

Реконструкция на улица от бул. "Първи май" към Рибарско пристанище, включително
обръщач, по плана на м-ст "Карантината" - 1 641 х.лв.
Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината"
Проект на Община Варна по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 - обща
стойност на проекта - 13 578 х.лв., в т.ч. съфинансиране от община Варна - 5 684
х.лв.
Модернизация и реконструкция на Рибарско пристанище „Карантината"
Началото бе поставено през месец май 2019 г. До момента са изпълнени дейности по
изграждане на тилната територия, на източния и западния оградни молове, на източния
и западен слип. Строителството се извършва изцяло в акваторията на Черно море със
специализирана техника и работа на водолазни екипи.
Рибарско пристанище „Варна" - бившето пристанище на „Рибни ресурси" ЕООД бе
предоставено на общината с решение на правителството. Извършен бе ремонт и в
момента пристанището има възможност да обслужва 6 големи кораба. През 2020 е
планирано разширяване на дейността, като се осигури възможност за достъп и на
малки кораби - основа за сътрудничество с бизнеса и реализиране на публично-частно
партньорство за транспортна връзка по море".
Пътна автомобилна рампа на Автомагистрала магистрала "Хемус" - качване от бул.
"Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105 - 773 х.лв.
Проектът за качване на АМ „Хемус" от ул. ,,Атанас Москов" в момента се съгласува в
Агенция „Пътна инфраструктура". След съгласуването, предстои издаване разрешение
за строеж.
И през 2020 г. продължава реализирането на обекти по проекта за Изграждане на бул.
„Васил Левски", в участъка от ул. ,,Подвие" до ул. ,,Девня", район Приморски, район
Одесос, район Младост, rp. Варна и надграждането му с основен ремонт на улици,
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"), в
т.ч.:
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- Изграждане на бул. ,,Васил Левски", в участъка от ул. ,,Подвие" до ул. ,,Девня",
район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна"от км. 2 +924 до км. 3 +
000" (кръгово кръстовище на бул. ,,Васил Левски" с ул. ,,Девня") - 5 520 х. лв.;
- Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. Кестен и временна връзка
(пробив на ул. Кестен), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр.
Варна (реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна) - 1 227 х. лв.;
- Проектиране и изграждане на пасарелка на бул."Васил Левски" и бул."Осми
Приморски полк"(реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна) - 1 200 х. лв.;
- Изграждане на светофарна уредба на бул. Васил Левски при км.2+875, район
Одесос, Район Младост, град Варна (реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна)
98 х. лв.;
- Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в участъка от ул. "Ген
Колев" до бул."Васил Левски" по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" (реш. № 14252/36/19.12.2018 г. на Обе - Варна ) - 1 366 х. лв.;
Ремонт на пътни връзки на бул."Васил Левски" при ул."Царевец" - улици фактически
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" , (реш. № 14252/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна) - 320 х.лв.;
Ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" към ул."Мир" - улици фактически
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", (реш. № 14252/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна) - 188 х.лв.;
- Ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул. "Разлог" до бул."Осми Приморски
Полк" и връзка с бул."Васил Левски" чрез ул. "Разлог"- улици фактически свързани
(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", (реш. № 14252/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна) - 978 х.лв.;
- Ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" при ул. "Подвие"
- улици
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", (реш.
№ 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС - Варна) - 233 х. лв.;
Втори етап на „синята зона"
През 2020 предстои реализиране на втория етап на „синята зона", която ще бъде
с обхват: ул. ,,Кракра", ул. ,,Беласица", ул. ,,Д-р Пискюлиев", бул. ,,Владислав
Варненчик", ул. "Дрин", ул. ,,Пирин'\ ул. ,,Битоля", ул. ,,Братя Бъкстон", бул.
,,Чаталджа", бул. ,,Генерал Колев", ул. ,,Царевец", бул. ,,Осми Приморски полк", ул.
„Капитан Рончевски", ул. ,,Васил Друмев", бул. ,,Княз Борис I" - по проект Синя зона - 2
066 х. лв., в т.ч. зарядни станции за електроавтомобили -1 365 х. лв.; Инженеринг на
технически проект
за Синя зона - хоризонтална маркировка, пътни знаци и
информационни табели - 201 х.лв.;План за устойчива градска мобилност - 50Ох.лв.
Втори етап на „синята зона" Първи етап: бяха осигурени 2603 места в „синя зона - център"
Втори етап; планирани места - 5752 в „синя зона - широк център"
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- Инвестиционен проект, комплексен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционни проекти и паспорт за обект: "Реконструкция на ул."Кольо Фичето" в
участъка от о.т.4084 през о.т.4359-4367,4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т. 4284 по
плана за 3П3 - 120 х.лв.
- Проектиране на "Основен ремонт общински път VAR1087/I-9/ кв. Аспарухово - кв.
Галата от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път VAR3089
/I-9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец-кв. Галата-в.з. Ракитника-х. Черноморец - 260
х.лв.
- Проектиране на основен ремонт на ул. ,,Младежка" в участъка от бул. "Република" до
ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен подлез при сп. "Драгаш" и транспортно
съоръжение - автомобилен надлез над Елпромско дере - 85 х.лв.
- Проектиране на основен ремонт на ул. "Дубровник", по плана на 24-ти м.р., район
Приморски, гр. Варна - 68 х.лв.
- Паспорт и обследване за основен ремонт на автомобилен подлез на ул. "Шипка", гр.
Варна - 7 х.лв.
- Паспорт и обследване за основен ремонт на автомобилен подлез при пътен възел
Почивка, гр. Варна - 7 х.лв.
- Проектиране на основен ремонт на бул. "Цар Борис III", в участъка от бул. "Осми
приморски полк" до пресичането с Фатрико дере, район Приморски - 97 х. лв.
- Проектиране на улица от о.т. 4074 през о.т. 4231:4249 до о.т. 4250 по плана на ЗПЗ,
р-н "Младост", гр. Варна - 28 х. лв.
- Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "В.
Левски" до пътен възел Летище, район Младост, район Владислав Варненчик, в т.ч.
изготвяне на техн.проект за реконструкция на бул. "Цар Освободител" в участъка от
ул.Атанас Москов до пътен възел летище; Предпроектно проучване на реконструкция
на бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "В. Левски" до ул. "Ат. Москов" - 950 х.
лв.
- Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас М.осков" към Южна промишлена
зона - 350 х. лв.
- Технически проект за изграждане на "Аспарухов парк " - 300 х. лв.
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Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. Аспарухово, кв.
Галата, с. Звездица и гр. Варна. Участък от шахта за спирателни кранове и въздушници
в промишлена зона ЮГ на гр. Варна до стар канал на Варненско езеро - строителен
надзор - 25х. лв.
Проектиране на паркинг в междублоковото пространство, разположен в карето между
ул. "Оборище", ул. "Македония", ул. "Пирин" и ул. "Братя Миладинови" - 29 х.лв.
- Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на пространство
заключено между улиците: "Хаджи Димитър", "Македония", "Братя Миладинови" и ОУ
"Васил Априлов - 13 х.
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на междублоково
пространство (заключено между бул. "Сливница", ул. "Пирин", ул. "Витоша") - 7 х. лв.
- Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на пространство
заключено между ул. "Хаджи Димитър", ул. "Братя Миладнови", ул." Съединение" и ул."
Георги Раковски" - 10 х.лв.
- Археологическо проучване на парковата площ в пространството между ул.
,,Козлодуй", ул. ,,Цар Симеон Г', ул. ,,Цариброд" и ул. ,,Л. Заменхоф" - 100 х. лв.
Разработване на ПУП-ПП за трасето на тръбовод, попадащ в морската част на
ПИ10135.2576.1 за нуждите на проект. Включване на водопроводи от воден обект
Шокъров канал във воден обект Черно море - 5 х.лв.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект
Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с. Звездица,
община Варна. - 4 х.лв.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект
Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с.
Константинова, община Варна - 4 х.лв.
Проект за ефектно осветление на Генералния щаб на военноморските сили - 2 х. лв.
Изграждане на многофункционална спортна площадка и център за деца на ул.
"Академик Игор Курчатов" - 50 х.лв
Комплексен проект за изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване
на риболовни дейности - "място за временно укритие на риболовните кораби"
(защитена лодкостоянка), находящ се в ПИ с ид. № 10135.5501.123 (плавателен
канал), ПИ с ид. № 10135.5501.161 и ПИ с ид. № 10135.5501.22, Южна промишлена
зона, гр. Варна - 59 х.лв.
- Комплексен проект за реконструкция и модернизация на специализиран пристанищен
обект за обслужване на риболовни дейности - "Пристан за разтоварване на уловите",
находящ се в ПИ с ид. № 10135.5501.123 (плавателен канал) и ПИ с ид. №
10135.5501.162, Южна промишлена зона, гр. Варна
- 58 х. лв.
Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ
10135.2560.390, с адрес ул. "Иван Богоров" №26 / ул. ,,Тодор Икономов", район
,,Приморски", гр. Варна - 95 х.лв.
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Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на
открито и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. ,, Сливница" / ул." Отец
Паисий", район „Одесос", гр. Варна - 285 х.лв.
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска
площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.328, с адрес м. "Св. Никола" № 117,
район „Приморски", гр. Варна - 95 х.лв.
Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Крайезерен
парк „Казашко" в УПИ II - ,,Парк"/ ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко, с
- 163 х.лв.
адрес ул. ,,Рибарска", с. Казашко, Варна
Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 2, 4, 6, 8 ул. "Момина
сълза", район Приморски - 41 х.лв.
Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30
на ул. "Люляк", район "Приморски", гр. Варна - 479 х. лв.
Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в
пространство зад бл.39-49 на ул. "Струга", район "Одесос", гр. Варна - 20 х. лв.
Изграждане на паркинг при бл.51 кв."Аспарухово", ул."Балкапан" по плана на 27 м.р. 99 х.лв.
Светофарна уредба на кръстовището на бул. "Мара Тасева", бул. "Първи май" и ул. "Св.
Св. Кирил и Методий" по плана на 27 - ми и 29 -ти м. р., р-н "Аспарухово" - 117 х. лв.
Паспортизация на общинските пътища на територията на община Варна - 100 х.лв.
Проектиране /ПУП/ и /ПУР/ - 350 х. лв.
Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр.
Варна - I етап - 1 420 х. лв.
С държавно финансиране, извън общинския бюджет, с 15 млн. лв., чрез МРРБ ще се
реализира укрепването на свлачището на "Трифон Зарезан". С реализацията на
проекта ще бъде възстановен панорамния път Варна - Златни пясъци, който е много
важен за туристическите комплекси на север от морската столица. Свлачищните
процеси ще бъдат овладяни, ще бъде разтоварен и магистралният път за Златни
пясъци. Друг очакван резултат е обновяването на инфраструктурата в местността,
обслужваща над 3000 домакинства, както и много туристи.
обект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ „Златни пясъци" - първият
етап е завършен. Той включва усилване на пилотна конструкция №1 - част от
укрепване на свлачището над ПСОВ. Предстои завършване на СМР, изпитания,
обучение на персонала, въвеждане в експлоатация.
обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа
в СО "Ален мак" - до момента е изпълнено изграждане на главни канализационни
клона 1 и 2 с обща дължина от 1910 м; изградени са 115 бр. сградни канализационни
отклонения. Работи се по изпълнение на СМР по трасето на главни канализационен
клон 3. Обща стойност 37 150 155 лв., от които 8 491 265 лв. съфинансиране от
община Варна.
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ФУНКЦИЯ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Проектобюджеrьт на функцията възлиза на 28 954 000 лв.
Тук се включват разходите по проектобюджета на:
ОП „Спорт - Варна" - 6 320 773 лв.
Програма „Международни и местни културни прояви" - З 484 675 лв.
Програма „Спорт" - 1 411 000 лв.
ОП Зоопарк - Спасителен ценrьр - 1 795 054 лв.
Обредни домове и зали - 710 000 лв.
Библиотеки - 1 276 093 лв.
Музеи и художествени галерии -2 945 855 лв.
Читалища - 1 352 800 лв. и др.
Капиталови разходи за функцията - 12 713 х. лв. - по крупни обекти, в т.ч.:
Продължават дейностите по изграждането на три нови комплекса:
Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен", кв. 36 по плана
на 24 м.р. с адрес ул. ,,Студентска" - 1 194 х. лв.
Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс", кв. 36 по плана на кв.
,,Виница", с адрес ул. ,,Албатрос" - 1 182 х. лв.
Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIIl-190 „за стадион", кв. 21 по плана на
IV м.р. на ж.к. ,,Владислав Варненчик" - 5 906 х. лв.
Предстои завършване на ремонта на стадион „Спартак". Към настоящия момент са
приключени ремонта и реконструкцията на терена и на съществуващите трибуни.
Следва втори етап - изграждане на така наречената фенска трибуна и облагородяване
на прилежащите пространства - 980 х. лв.
Зала за бадмингтон в ОСРК "Младост" в УПИ XII - 233, 234 " За спортно - атракционен
комплекс" - ж.к. ,,Младост"- 50 х. лв.
- Гребна база - проектиране, енергийна ефективност, технически паспорт за основен
ремонт - 50 х. лв.
Проектиране и основен ремонт на

ек

"Простор" - 917 х. лв.

Проектиране,енергиен одит и изграждане на топлообменни станции за утилизиране на
геотермална топлина в ПК "Приморски" - 300 х. лв.
Соларна система за битова гореща вода в

ек "Простор" -

36 х.лв.

Реконструкция и модернизация на Зоопарк - Варна - 1 200 х. лв.
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Етап !: Ремонт и благоустрояване в сектор "Хищници ", зона "Големи котки" ( лъвове и
тигри);
Етап 11: Модернизация на вход за посетители, на зона за отдих и рекрация на сектор
"Маймуни" и благоустрояване на сектор "Хищници", зона " Вълци" и др.
Обновяване на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров" - по Проект за ремонт, реконструкция
и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна на стойност 7,1 млн. лв. Целта е
филиалът да разполага с обновени и комфортни сцена, камерна зала, репетиционни и
др. Ще бъде подменена сценичната механизация на оркестрината и сцената, ще бъдат
обособени две репетиционни зали и др. Проектът предвижда още дейности по подмяна
на В и К и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване,
изграждане на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора
с увреждания. Това е един знаков обект и се надяваме съвсем скоро да може да го
ползваме в новия си вид.
Стефка Господинова: Благодаря на г-н Иванов за представянето на по-важните проекти
по тези две функции на община Варна с проектобюджета за 2020 г.
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Проектобюджетът на ф-я Икономически дейности и услуги за 2020 г. е в размер на 31
592 000 лв.
В тази функция се включват разходите по проектобюджета на:
- ОП „ТАСРУД" в размер на - 10 876 х. лв.
- Средствата за транспорт по групи правоимащи по решение на
- 9 422 х. лв.

Общински съвет Варна

- Приют за безстопанствени животни - 489 х. лв.
- Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата 1 215 х.
лв.
- Дейност „Хранителен комплекс" - 727 х. лв.
- Програма за развитие на туризма - 4 200 х. лв., в т.ч. проектоюджет на Туристически
информационен център - 109 х. лв.
- Програма социален туризъм - 21 х. лв. и др.
Във връзка с един от приоритетите за 2020 г. - Икономическо развитие на Варна ще се
реализира развитие на Икономическа зона Варна.
"Екологично чист транспорт за Варна"- по този проект бенефициент е община Варна в
партньорство с „Градски транспорт" ЕАД-Варна. Общата стойност на проекта е 85 379
х. лв. Предвижда се доставка на 60 бр. електрически автобуса, от които 40 бр. - тип
„соло", 20 бр. - тип „съчленен" и доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно
зареждане и 2 бр. станции за бързо зареждане.
Очакван ефект - доставените превозни средства ще намалят шума и вредните емисии
във въздуха с приблизително 41 %, фините прахови частици, генерирани от градския
транспорт, ще спаднат с приблизително 53%.
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ДРУГИ ПО-ВАЖНИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
Рехабилитация на улици

- 10 000 х. лв.;

Благоустрояване на междублокови пространства - 5 000 х. лв.
ремонт,
Основен
- 25 508 х. лв
Улично осветление

реконструкция

и

изграждане

на

мрежа

уличната

- 2 400 х. лв.;

Изграждане на видеонаблюдение на територията на община - 584 х. лв.
Поддържането на чистотата на града, градини, междублокови пространства
план - сметка Чистота/ 40 487 х. лв.;

и

т.н./по

Поддръжка на зелените площи, в т.ч. и Морска градина - 5 040 х. лв.;
Разходи за детски ясли и детски кухни

-17 455 х. лв. ;

Разходи за детски градини

- 54 962 х. лв.;

Разходи за училища

- 94 185 х. лв.;

Стипендии на ученици в училища

- 1 048 х. лв.;

Общинските програми с различна насоченост по бюджета за 2020 г. са общо в размер
на 14 671 365 лв., по функции, както следва:
- функция „Общи държавни служби"

-

35 730 лв.

- функция „Отбрана и сигурност"

-

250 000 лв.

- функция „Образование"

- 1 138 960 лв.

- функция „Здравеопазване"

-

349 000 лв.

- функция „Социални грижи"

- З 781 000 лв.

- функция „Култура, спорт и религ. дело"

- 4 895 675 лв.

- функция „Икономически дейности"

- 4 221 000 лв.

ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 2020 г.
ОБЩО В РАЗМЕР НА

9 965 734 лв., в т.ч.:

- за транспортни разходи

- 9 422 224 лв.

- за лечение на граждани

- 150 850 лв.

- за инвитро процедури
- за подпомагане на социално слаби граждани

- 238 660 лв.
- 132 000 лв.

- за подпомагане на деца на загинали полицаи

- 12 000 лв.

- за погребения на социално слаби граждани

- 10 000 лв.
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Капиталовата програма за 2020 г. е в размер общо на 158 544 х. лв., в т.ч.:
58 269 х. лв.

1. по бюджета на общината

11. по оперативни програми и проекти - 100 275 х. лв.
I.по бюджет:
Основен ремонт

- 28 158 х. лв„

Придобиване на МДА

- 28 026 х. лв.

Придобиване на НДА

- 977 х. лв.

Придобиване на земя

- 700 х. лв.

Капиталови трансфери

- 408 х. лв.

П.по оперативни програми и проекти:
Основен ремонт

- 22 446 х.лв.

Придобиване на МДА

- 22 171 х.лв.

Капиталови трансфери

- 55 658 х.лв.

ПРОЕКТИ
През 2020 г. Община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на
Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (дМП) на Европейския съюз
по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми и
проекти.
През 2020 г. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз по оперативни програми и проекти в община Варна общият размер на приходите
възлиза на 108 370 х.лв., в т.ч.:
Трансфери между сметки за средствата
финансиране от ЕС) - 97 456 х.лв.;

от

Европейския

съюз

(безвъзмездно

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими
разходи от община Варна) - 14 370 х.лв.;
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС
(заемообразно от община Варна) - ще бъдат предоставени средства от бюджета в
размер на 4 313 х.лв. и възстановени средства в размер на 7 769 х.лв.
Капиталовите разходи по проекти възлизат на 100 275 х.лв.
През 2020 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС)
по следните оперативни програми: ОП „Околна среда" 2014 - 2020; ОП „Региони в
растеж" 2014 - 2020; ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020; ОП „Добро
управление" 2014 - 2020; ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013; Програма за морско
дело и рибарство 2014 - 2020 г.; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014 - 2020 - функция „Образование", с конкретен бенефициент МОН.

22

По ОП „Околна среда 2014 - 2020 г." община Варна ще реализира проекти с обща
стойност на проектите 122 529 х.лв.:
Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в агломерация к.к. ,,Златни пясъци", Община Варна";
Проект "Екологично чист транспорт за Варна" - по този проект бенефициент е община
Варна в партньорство с „Градски транспорт" ЕАД-Варна. Общата стойност на проекта е
85 378 649 лв., от които размерът на БФП е 69 999 999 лв. и 15 378 650 лв. - собствен
принос за недопустими разходи на община Варна. Проектът предвижда доставка на 60
бр. електрически автобуса, от които 40 бр. - тип „соло", 20 бр. - тип „съчленен" и
доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно зареждане и 2 бр. станции за бързо
зареждане.
По ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 община Варна ще реализира проекти на обща
стойност на проектите 78 404 х.лв., в т.ч.:
Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна";
Проект "Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза";
Проект "Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент по приоритетна ос 1 на
ОПРР 2014 - 2020";
Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради сградата на ОДМВР - Варна";
Проект "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и
ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства" на територията на община Варна";
Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна".
Проектните предложения по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 на обща стойност 22
991 х.лв., с които община Варна ще кандидатства и чиято реализация ще стартира през
2020 г. са:
Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков 1928" индикативна стойност на проекта 3 309 х.лв.;
Ремонт, реконструкция и модерtтзация на сграда филиал ТМПЦ - Варна - индикативна
стойност на проекта 7 163 х.лв.;
Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията
на град Варна - индикативна стойност на проекта 1 539 х.лв.;
Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община Варна индикативна стойност на проекта 9 779 х.лв.;
Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна - индикативна
стойност на проекта 1 201 х.лв.
По ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 община Варна ще реализира
проекти с обща стойност на проектите 3 188 х.лв.
Проект "Приеми ме 2015";
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Проект "Общностен център за деца и семейства - Варна";
Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени
увреждания";
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
община Варна".
По ОП "Добро управление" 2014 - 2020 община Варна ще реализира
Проект "Функциониране на Областен информационен център - Варна" - договорът за
БФП по този проект е на обща стойност 500 х.лв. (100% БФП).
По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 община Варна ще реализира
проекти с обща стойност на проектите 14 154 х.лв.
Проект "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината",
местност "Карантината", район "Аспарухово", Община Варна";
Проектно предложение "Създаване на морски образователен център, обновяване и
оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна";
Проектно предложение "Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и
подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското
наследство".
Други средства от Европейския съюз /ДЕС/
През 2020 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други средства от
Европейския съюз (ДЕС) по проекти и програми в бюджета на община Варна
(международни проекти), във функция „Образование" - по секторна програма
,,Еразъм+" д. 388 и във функция „Култура и религиозни дейности" - РБ „П. Р.
Славейков" - Варна на обща стойност 267 х.лв., в т.ч.:
- mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" - по Програма Хоризонт 2020 на
Европейската комисия;
- City Chaпger Cargo Bike - Товарно колело, променящо града по Програма "Хоризонт"
2020;
FESTIVALLINKS в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото
предизвикателство за развитието на публиката - по програма Творческа Европа;
- Europeaпa Commoп Culture - съфинансиран от Механизъм за свързване на Европа на
Европейския съюз (ще се реализира от РБ „Пенчо Славейков");
- Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология - CULT - по програма
Еразъм+ (ще се реализира от РБ „Пенчо Славейков").
През 2020 г. община Варна във функция „Образование" ще продължи да реализира
проект, финансиран със средства по Други международни програми (дМП).
През 2020 г. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
"Николай Хайтов" ще изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа за
въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система"
(проект "Домино").
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Проектът е финансиран в рамките на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество чрез Министерството на образованието и науката /МОН/ и покрива
100% от размера на одобрените разходи.
Чрез проектобюджета на община Варна за 2020 г. са осигурени средства за:
- реализиране на общински програми по различните направления и функции в размер
на 14 671 х. лв.
- предоставяне на помощи от бюджета, в т.ч. и по решение на Общински съвет в
размер на 9 966 х. лв.
- реализиране на европейски проекти - общо в размер на 108 370 х.лв.
- Дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 15 803 х.лв.
- Капиталова програма в размер на 58 269 х. лв., а заедно със средствата от
европейските програми и проекти - капиталовата програма възлиза на 158 544 х. лв.
Проектобюджетът е изготвен и балансиран при извършен анализ на приходите за
2020 г. и разчет на разходите, съобразени с общинския план за развитие на община
Варна.
Проектобюджетът за 2020 г. ще способства за създаване на благоприятни условия за
развитие на местната икономика и подобряване на качеството на живот на гражданите.
Съществен принос за постигане на тези цели има и реализирането на проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и други международни и национални
програми.
Проектобюджетът на община Варна за 2020 г. се основава на ясни приоритети и
проекти за устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и
разходите през годината и спазване изискванията на Закона за публичните финанси и
другите нормативни документи.
Предложеният проект за бюджет спомага за надграждане и доразвиване на
положителните традиции от предходните години и допринася за модернизиране на
инфраструктурата и новия облик на гр. Варна.
Бюджетната политика за 2020 г. е насочена към запазване на финансовата стабилност
на общината, ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на публичните
средства.
В потвърждение на това кредитната агенция БАКР през м.ноември 2019 г. потвърди
Кредитния рейтинг на град Варна:
- Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна
- Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
Искам да направя едно уточнение, което е в резултат на нормативните указания - че
проектобюджетът за 2020 г. на община Варна ще бъде променен с окончателния размер
на преходния остатък и преходните обекти, по време и след годишното приключване на
финансовата 2019 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2019 г.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2020
г., ПИШЕТЕ НА e-mail:

h iva nov@va rna. bg
njotovska@va rna. bg

Искам да кажа, че публичното обсъждане на проектобюджета ще продължи и по време
на заседания на комисиите към Общинския съвет, на самото заседание на Общински
съвет, така че обсъжданията по проектобюджет 2020 г. продължават.
Още веднъж благодаря за вниманието.

Христо Иванов - Да преминем към втора точка Въпроси и мнения по проектобюджета за
2020 г., като молбата е, който се изказва да се представи за протокола и евентуално
ако иска отговор на поставения въпрос в последствие да си даде e-mail адрес или по
някакъв начин да му отговорим за да получи отговора, ако тук не можем да отговорим
или ако примерно някакво предложение, което трябва да бъде обсъждано
впоследствие. Заповядайте.
Ивайло Бойков - Здравейте на всички. Казвам се Ивайло Бойков и имам няколко
въпроса от името на сдружение „Боец". Един от въпросите или първия е „Какво се
случва със задължението на община Варна? Защото не се разбира точно какво е самото
задължение от таблиците, които се намираха там във вашата презентация. Значи
някъде за до около 100 милиона са нещата, но долу има още нещо където няма
никакви цифри там към последното текстче, така да се нарече. И втория въпрос е
„Какво се случва с градския транспорт, от гледна точка на това, че директора нали
спомена, че има някакво задлъжняване там с около 7 милиона? Просто, искаме да
знаем какво се случва? Това е. Благодаря.
Любомир Димов - Добър ден за протокола Любомир Димов от квартал „Ален мак".
Просто преди да започна, бих искал да попитам г-н заместник-кмета магистралата
Варна-Златни пясъци, която от миналата година почната да се ремонтира със евро
средства ли и кой финансира обекта? Ако може да ми отговорите, след това
продължавам.
Христо Иванов - Ремонта се финансира от Агенция пътна инфраструктура в частта на
пътните платна, а Община Варна финансира ремонта на тротоарните настилки в частта
където беше направен ремонта.
Любомир Димов - Чудесно. Значи искам да ви кажа, че магистралата така както е
планувана и така както се изработва и в момента понастоящем, заявявам го най
отговорно е магистрала „убиец". По магистралата имаме 7 жертви дадени заради това,
че проектанта не е проектирал пешеходна алея или велоалея, а канавките всичките
отводнителни, покрай които премина новата настилка са запълнени с чакъл, а не

26

работят и не събират водостоците. Някакъв ужас е за хората, които живеем в тоя
квартал, когато станат проливни дъждовете.
Второто, искам да ви кажа, че в момента продължават да се набиват колове, така че
единствено създават достъп и комфорт само за колите. Значи от спирка „Дървен мост"
до „Слънчев ден" няма никаква пешеходна алея. От спирките до нашите домове също
нямаме никаква пешеходна алея. Хората са принудени да вървят по асфалтовата
настилка. 7 човека. Колко още жертви са необходими на Вас, говоря като цяло, защото
към общината влиза и кметство Приморско, но тъй като кметство Приморско спряха да
ми отговарят на въпросите, задавам въпросите на Вас. Колко жертви още са
необходими за да може тая магистрала да придобие действително европейски вид и да
се завърши така в полза на гражданите на град Варна?
Другото което искам да Ви питам, защо хората, които живеем в тоя квартал сме длъжни
да плащаме по 2,10 за транспорт, след като разстоянието от центъра до Аксаково е 12
километра, толкова колкото от центъра до Свободен университет на град Варна? Това
са въпроси, които имаме нужда да бъдат разрешени и дискриминационно спрямо нас
обикновените граждани, които работим, които отглеждаме там децата си и внуците си.
Следващият въпрос, нямаме господин кмете нямаме детска ясла, нямаме училище средношколско, нямаме някакъв голям магазин, нямаме някакво културно мероприятие,
без театър, без кино. Гледам навсякъде всичко сте го наредили прилежно мотамо. Къде
е квартал „Ален мак" в тоя случай? Защо? Къде е квартала нашия? Какво залагаме?
Ние сме обикновени данъкоплатци, а в края на краищата само ни взимате парите. Даже
нямаме още канализация, нямаме и вода. Извинявайте, ако по някакъв начин съм Ви
нарушил безпокойството, но тук искам да обърна внимание и на хората от четвъртата
власт, която присъстват единствено в тия зали, на тия места само да отразяват
зрелището, но не и да помогнат на хората, които имат нужда от помощ и хората, които
живеят по кварталите. За това сега се обръщам към тях. Да си свалят слънчевите очила
и да тръгнат от „Бризовете" до „Златни пясъци" или до Свободен университет Варна,
там където вървят нашите деца и да видят има ли някъде обособена пешеходна алея и
защо до сега нищо не е направено в тая посока? Надявам се искрено г-н кмете, че след
тоя, ще получа някакъв отговор, ще си оставя адреса на вашите колеги. Извинявайте
за безпокойството.
Маргарита Атанасова - Добър ден за протокола Маргарита Атанасова, председател на
„Грамада" и на ООС Варна, заместник-председател на център Хорас на обединени за
Варна. Отправям две запитвания относно Бюджета. Уважаеми господа и дами, в
бюджета за „Икономически дейности и услуги" във функцията сте включили средства
за безстопанствените животни за общинския приют Каменар на стойност 489 хиляди
лева. Миналата година, които са били тук на обсъждането знаят, че по същият начин се
гласуваха тези пари. След това което се откри, че не се ползват по предназначение и
че всичко се· унищожава горе, намесиха се и други организации от различни градове.
Дойдоха, стачкувахме, направихме всичко възможно, изведоха се животните и се
предадоха на „Лъки хънт". При предаването, юни месец се установи, че има само
10 000 лв., при гласувани толкова 500 000 лв., само 10 000 лв. са останали, с които
може да се лекуват животни. Питам, как за 6 месеца, без да се правят кастрации, след
като е затворен приюта изчезнаха парите? Питам, след като в момента няма нито едно
животно освен тази, която се нарича за Дарина Бързева изпълнява разни функции и
мъкне със собствената си кола кучета горе и подписва, че са агресивни, продължава
приюта да не работи, а тези служители получават заплати от кого? Тук гражданите
плащат всички данъци. Вие сте суверена на тази страна. Как може да допуснете хора,
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които не работят, да си получават заплатите, по цял ден да стоят, абсолютно нищо да
не правят? Това е първото, което искам да попитам.
Второто, касае се за инфраструктурата, за ремонтите на пътищата вътрешното
обосноваване. Чух за „Младост", жалко, че кабинета на „Младост" си тръгна, да му
задам пряко въпроса. Г-н Христо Христов преди малко го видях да тръгне от тука. Така,
питам защо в карето на базар „Орехчето", 44 години живеем там. Блоковете 129, 130,
междинното пространство не е направено до сега едно ремонтче, дори и мижаво.
Хората със колички мъкнат сгурии, мъкнат какво ли не тухли и чакъли. Налага се да
влизат по полянки да паркират. Е това на какво прилича? Ние къде живеем във Варна
или живеем в Бангладеш? Това са двата ми въпроса. До кога ние ще плащаме за нещо
което не се върши?
Борис Иванов - Здравейте дами и господа. Казвам се Борис Иванов. Ще говоря за
микрорайон. Значи на презентацията видях свлачища и пари, които са отделени
ремонта на свлачища. Първият ми въпрос е „Не е ли по-евтино превенцията
свлачищтни процеси от колкото ремонта им?" Моля, да ми отговорите. Моля,
отговор.
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Христо Иванов - Това ли е?
Борис Иванов - Ще повторя въпроса. Не е ли по-евтина превенцията на свлачища от
ремонта им?
Христо Иванов - Да. Превенцията е мярка, която е добра и в тази връзка всъщност има
на доста места в тези зони, където има свлачищни процеси се изгражда канализация. В
момента в такава зона е „Ален мак" и се изгражда канализация, която се явява като
противосвлачищно мероприятие.
Борис Иванов - Поздравления за това.
Христо Иванов - А иначе за конкретния обект. Това е свлачище, което се е получило в
местност „Свети Никола", и където е обследвано, имаме проекти и е финансирано с
държавни средства от Министерството на регионалното развитие.
Борис Иванов - Да, въпросът ми е за 21 микрорайон, който е част от „Свети Никола".
През 2018 г. съм подал сигнал, който има потенциала да предотврати свлачище. Това е
сигнал с рег.№ УСКОР18002708ПР
Христо Иванов - Само за секунда, малко по-бавничко да можем да го запишем.
Борис Иванов - Да, става въпрос за УСКОР 18002708ПРОО1ПР от 10.12.2018 г. Община
Варна ми отговаря с УСКОР 18002708ПРООЗВН. Става въпрос за улица, част от улица
,,Младен Желязков", където при проливен дъжд се образува езеро. Първият проблем е,
както казах потенциал за свлачище. Вторият проблем е, че живущите там не могат да
достигнат домовете си. Да припомня на всички 21 микрорайон се намира в чертите на
град Варна. Имам отговор от инженер Петър Гърбузов, който казва : "Благодарим Ви за
подадения сигнал. При планиране на следващия бюджет на община Варна, дирекция
„Инженерна инфраструктура и благоустройство" ще вземе предвид, горепосоченият
адрес в гр. Варна." Искам да Ви попитам дали е взет предвид този сигнал?
Христо Иванов - Т.е. предлагате в бюджета да бъде заложено и ...
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Борис Иванов - Отводняване на улицата. Ако няма пари за изграждане на улица, то
поне отводняване.
Христо Иванов - Добре. Благодаря Ви.
Борис Иванов - Втори. Още един въпрос. През 2006 г., бившия кмет Кирил Йорданов
наложи строителна забрана на 21 микрорайон, което обхващаше може би от около 80
% от района. Аргументът му беше, неизграденост на инфраструктурата. Аз лично
обжалвах тази забрана и я съборих в съда. Кирил Йорданов помоли зам. министъра на
МРРБ да продължи забраната. Обжалвах и неговата забрана във Върховния
Административен съд и спечелих делото. Оказа се, че не може да се налага строителна
забрана с аргумента неизгаденост на инфраструктурата, тъй като не може човек когато
не си е свършил работата да спира строителна инициатива с този аргумент. Въпроса ми
е направено ли е нещо от времето на Тодор Живков за инфраструктурата на 21
микрорайон, изградена ли е една улица? Благодаря Ви.
Христо Иванов - За местност „Свети Никола" има предвидени средства в програмата на
„Водоснабдяване и канализация" за изграждане на битова канализация, която би
трябвало да стартира т.е. би трябвало в началото на тази година да обявят
обществените поръчки за избор на изпълнител и след подписването на договорите да
стартира изграждането.
Борис Иванов - Възможно ли е да ми отговорите конкретно за сигнала, който съм
подал? Дали, според уверенията на инженер Гърбузов е, ще бъде разгледан този
сигнал за Бюджет 2020 г.?
Христо Иванов - В момента не мога да Ви отговоря на този въпрос, но ще видим за
какво става въпрос и евентуално ще бъде планирано да бъде направен някакъв ремонт.
Борис Иванов - Добре. Благодаря Ви.
Кирил Симеонов - Добър ден, ще бъда кратък, Кирил Симеонов се казвам. Имам два
въпроса. Преди пет шест години, кмета г-н Иван Портних беше казал, че започват да се
подменят контейнерите с подземни. Това не се случва. Аз съм на мнение, че имаме
огромен проблем с боклука във Варна. Разпилява се и т.н. Това има ли възможност в
програмата, възнамерявате ли да започнете, защото много малки общини, които не
могат да се мерят с нашата вече започваха да вкарват боклука в под земята? Това ми е
първият въпрос.
Вторият е свързан с отводняването. Знаете във Варна всеки дъжд е проливен, аз не се
спомням кога последно сме имали нормален дъжд. Всеки път е някакъв тайфун, така че
г-н Портних отново каза публично, че трябва 100 милиона да се оправи канализацията,
защото в момента тя е смесена. Та въпросът ми е, интересувам се дали това също е
заложена като план и в бюджета за справяне с проблема с отводняването? Това е. И
също исках да Ви питам как може да става да се получават отговори, имейли трябва да
се дават и т.н.? Това е от мен. Благодаря.
Христо Иванов - За подземните контейнери - до две години приключва договора за
обслужването на сметопочистването и в следващия търг ще бъдат заложени
необходимите параметри за изграждане на такава система с подземни контейнери и
тяхното обслужване. По въпроса с отводняването, през предходните години има
разработени няколко проекта. Единият обхваща цялата централна част на град Варна,
където битовата и дъждовната канализация са смесени и възникват огромни проблеми
при всеки един дъжд. И другия е един колектор, който пресича града и разделя
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битовата канализация от дъждовни води, които се концентрират в по-високата част.
Това е проекта „Битоля - Пирин". Имаме налични проекти и при възможност от някъде,
тъй като те са на много голяма стойност - по около между 40 и 50 милиона всеки един
и при възможност тези проекти ще бъдат представени за финансиране, тъй като все
пак това не е посилно да бъде финансирано то бюджета на община Варна. Но така или
иначе ние имаме проектна готовност за реализацията на тези проекти.
Васил Андров - Здравейте. Казвам се Васил Андров. Там сега в отговора Ви, казахте, че
след две години ще започне изграждането на контейнери, които ще бъдат под земята.
Нали така?
Христо Иванов - Казах, че в следващата процедура, която ще обявим за сметосъбиране
и почистване ще бъде включен и елемент за обслужване на подземни контейнери.
Васил Андров - Това ще стане след две години. В следващите две години няма как да
стане.
Христо Иванов - Значи, така или иначе това е система, която да обслужва
контейнерите. Това означава, че сметопочистващите фирми трябва да имат съответната
организация за събиране на сметта от такива контейнери. Това обаче не означава, че
ние не можем да започнем да работим. Вече има пилотни проекти, които са направени
в съседни градове - в Бургас има и се работи по тази система. Така, че ние няма да
останем по-назад и през следващите години ще тръгнем по този начин да работим, тъй
като сами виждате, че централната градска част и не само централната градска част в
това състояние не е нито приветлива, нито хигиенно издържана.
Васил Андров - Добре ще запознаете ли с това нещо и г-н кмета Иван Порних, защото
той от 2015 година го обещава и съответно явно с нещо не е запознат човека? Да го
информирате просто. Благодаря. Ако може това не е въпрос, а е само предложение.
Христо Иванов - Ще го информираме. Да.
Васил Андров - Първият ми въпрос е защо срещата не се проведе в 18 часа, когато ще
е по-удобно за работещите хора, а трябваше да излизаме от работа и да идваме? Това
е първият ми въпрос. Ако може да ми отговорите.
Христо Иванов - По този начин беше обявена срещата. Знаете, вече има изключително
многообразни средства за информация и за комуникация. Дори хубаво е когато лице в
лице се представят нещата, но всеки един който има желание да направи обсъждане
или да постави някакъв въпрос това може да го направи от вкъщи чрез запознаването
на страницата на бюджета и да зададе въпрос, да даде предложение. Те се
регистрират, ще получи отговор и е абсолютно идентично дали гражданина присъства в
залата или ще даде свое предложение или въпрос по електронната поща или в писмен
вид.
Васил Андров - Позволете ми да не се съглася с Вас, тъй като аз като гражданин имам
строго определена експертиза и мога да Ви задам даден въпрос. Вие да ми отговорите
по някакъв начин. В смисъл, да ми отговорите по начин с неща, които аз не разбирам,
но може да има някой друг гражданин в момента по този въпрос, който аз задавам и да
допълни въпроса след това, както се получи сега с контейнерите и така в смисъл се
получава едно наистина обсъждане, а иначе става отговори на имейли.
Христо Иванов - Значи ние всички, цялата администрация имаме и приемни дни така,
че не смятам, че това е единствения форум на който дали да се водят дискусии по
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даден въпрос. Знаете и на всяка сесия има въпроси от граждани. Всички директори,
които са по отделните направления в Общината имат приемни дни. Водим
кореспонденция, така че.
Васил Андров - Добре, но това в момента е нали обсъждаме бюджета с гражданите.
Христо Иванов - Точно така.
Васил Андров - Нали на гражданите ще им е доста по-удобна в 18 часа да дойдат.
Нали, в смисъл, просто ... /н.р./.
Следващия въпрос. Колко пари са предвидени в бюджета за телефон за сигнали на
Община Варна, тъй като този в момента не работи?
Стефка Господинова - Други въпроси имате ли?
Васил Андров - Да имам. Не са предвидени такива приходи.
Стефка Господинова - Никой не е казал такова нещо. Моля, не си отговаряйте сам на
зададените въпроси. Ако имате други въпроси.
Васил Андров - Да имам. Защо градски транспорт е на загуба? Кратко въпросче. В
смисъл, ако може да ми отговорите.
Стефка Господинова - Нека все пак да се съсредоточим върху проектобюджет 2020 г.
Търговските дружества и техните резултати са друга тема.
Васил Андров - Добре. Обаче, нали ние сега им отпускаме пари? Значи, едно
дружество когато е на загуба, защо му отпускаме пари? Добре.
От залата /н.р./
Васил Андров - Това е от мен. Благодаря.
Стефка Господинова - Благодаря.
Милена Пехливанова - Здравейте. Ние очакваме отговори по принцип. Иначе и по мейл
можехме да си пуснем. Казвам се Милена Пехливанова. И сега за трети път ще питам за
сметта и за битовите отпадъци. Казвате, че в настоящият договор не фигурират
подземните контейнери, но фигурираха метални контейнери за смет. Нали така? Защо
не се изпълняват? Защо община Варна не изисква да се изпълнява това условие и на
какъв период се сменят оранжевите ръждясали кошчета, които доста често вече
загрозяват и те се превръщат в отпадък? И как общината контролира договора със
сметопочистващата фирма, че сега пак отделя доста пари и т.н.? Ще ми отговорите ли
на въпроса?
Биляна Павлова - Мога да Ви отговоря директно на въпроса. Биляна Павлова Началник сектор „Екологичен контрол". Първият Ви въпрос беше за металните съдове.
Всички съдове, които са предоставени за сметопочистващите фирми се поддържат
изцяло за тяхна сметка. Така, че подмяната им се извършва ежедневно, при обходи от
колегите от районните администрации и от дирекция УСКОР. Когато установим, че съда
е повреден, съставяме протокол и той се подменя.
Милена Пехливанова - Но важно е какъв договор е подписан нали, а не че се поддържа
от фирмата? Фирмата получава пари за да ги слага тия контейнери.
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Биляна Павлова - Не, фирмата не получава пари. А те се подменят.
Милена Пехливанова - А тези пари?
Биляна Павлова - Те се подменят безвъзмездно от тяхна страна.
Милена Пехливанова - Добре. Както и да е. Не съм доволна от отговора, но явно това е
което могат.
Христо Иванов - Те съдовете са техни. Не са на общината.
Биляна Павлова - Ние не плащаме за тези съдове. Те ги подменят.
Милена Пехливанова - А за какво плащаме тогава. Тези пари за какво са, които са в
бюджета.
Биляна Павлова - Плащаме за дейност сметоизвозване, събиране и транспортиране на
отпадъка, и почистване, и поддържане на обществените територии.
Милена Пехливанова - Т.е. независимо какъв договор се подписва, щом фирмата ги
слага, значи трябва да сме благодарни на това. Добре. Следващият ми въпрос е
виждам, че са предвидени много изграждане на много паркинги и парко места в между
блоковите пространства, които в голямата си част са зелени зони. Ще се унищожават
ли дървета и въобще колко дървета е предвидено в бюджета да се засадят, след като
бюджета целия за озеленяване и поддържане на морската градина е 5 милиона едва от
всичките тези милиони? Колко броя са предвидени за засаждане нови?
Христо Иванов - През миналата година, със същия обем на финансовите средства, бяха
засадени над 1 500 дървета. През тази година програмата е същата.
От залата /н.р./
Христо Иванов - Периодично, дърветата имат две години срок, в който се наблюдават и
при възникнал проблем се подменят.
Милена Пехливанова - Благодаря.
Светлозара Жекова - Добър ден казвам се Светлозара Жекова. Въпросът ми е има ли
предвидени някакви средства в бюджета на общината за квартал „Изгрев"? Има доста
граждани от квартала. Няма да обяснявам колко писма имаме подадени, колко срещи
имаме проведени, колко години чакаме, че в квартала няма инфраструктура, няма
вода, няма канал. Плащаме данъци като в „Чайка". Въпросът ми е конкретен. Не
видяхме никъде в бюджета споменато квартал „Изгрев". При последната ни среща
април месец на комисията по „Благоустройство и комунални дейности", г-н Божидар
Чапаров - Председателя на комисията обеща, че ще бъдат предвидени средства за
бюджета 2020 г. за нашия квартал. Такова нещо не видяхме. Въпросът ми е защо ?
Благодаря.
Христо Иванов - В квартал „Изгрев" ще има изграждане, доизграждане на битови
канализации и от страна на „Водоснабдяване и канализация". Това е залегнало в
тяхната програма и това, което ще бъде извършвано това са рехабилитации на
съществуващи настилки в квартал „Изгрев", тъй като там уличната регулация не е
проведена и няма как да бъдат направени съответно проекти и да бъдат дръпнати
оградите за да можете да се освободи необходимата широчина на улиците.
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Валентина Стойкова - Отново за квартал „Изгрев", защото тук ядрото ни е голямо.
Присъстваме на почти всяка комисия по благоустройство. Аз също присъствах на
априлската комисия тая година. Получихме множество обещания гаранции, че 2020 г.
ще бъдем вкарани в бюджета. Бюджета нараства, виждаме. Аз съм тука потомствен
варненец. Едни и същи улици, живея в четири района на Варна вече, виждаме едни и
същи улици се ремонтират многократно. Тъпчи се на едно място във всяка една година.
Значи, говорим за улица „Букет". Това е в периметъра най-близо до общината и най
неблагоустроена. Абсолютно нищо няма там. Искам и към г-н Бузев да се обърна, като
главен архитект на Варна. Значи, раздават се разрешителни за строеж по улицата и
разклоненията, защото тя нарастна. Горе долу до около 85 парцела включва. Аз лично
съм подала също и подписка от името на всички тия живущи и техните семейства.
Около 700 подписа съм внесла в 2014 г., когато беше частичния мандат на г-н Портних.
Запознат е. Много пъти сме се срещали и сме говорили по темата. Беше ангажират и
имаше обещания. За пореден път нищо не се случва. Улицата няма никаква
инфраструктура, ниво канал, нито вода. Говоря за общинска инвестиция. Всичко това е
наша инвестиция, на частни начала. Ние сме давали по хиляди левове за всяко едно
съоръжение. 3 200 съм дала аз преди 20 години, говоря за канал. Водопровода по
същия начин е на частни начала с хиляди левове. Г-н архитектът, главния раздава
разрешения за строеж. Това означава ли, че ние ще трябва в нашата частна
инвестиция да включим всички, които в момента започват да строят в нашата
инфраструктура? Има една поговорка. Аз съм културолог, понеже ще се намеся така в
миналото „С чужда пита помен да направиш". Нещо такова се случва. Значи всички тия
строежи ние трябва ние сме длъжни в нашата инфраструктура да ги включим. Така ли
излиза? Конфронтираме се по между си, разбирате ли? Значи, това което ние сме
платили като проект официално, говоря за канализацията и имаме документи, то си е
абсолютно по всички законови изисквания към него период, защото в момента има
изменения. Вече 20 години са изминали. Ние няма как да отговорим на това нарастване
на потреблението. В случая вече се разширяват хората, които искат да се включат. Ние
длъжни ли сме да включим хората към нашата инфраструктура? Кога улица „Букет",
казвам най-близката и най-неблагоустроена, защото няма 1 лев инвестиция в тази
улица. Значи, аз се боря с кал с чакъл все път да изляза. Не мога да си нося,
извинявайте, държа на външния си вид на обувките. С токчета не мога да излза. И
така. Някакъв отговор смислен държа и становище от г-н Бузев. Г-жа Проданова много
пъти сме правили срещи. Значи, с отвращение ще си платя данъците тази година. Имам
1 декар парцел с къща. Можете да си представите колко средства ми коства това. Това
не е един апартамент въздушно пространство. Значи, аз съм категория съща каквато е
,,Чайка". Колко е благоустроена Чайка и колко е горе „Изграв"? Замислете се.
Благодаря Ви. А отговори.
Христо Иванов - Може ли имената.
Валентина Стойкова - Валентина Стойкова. Отговор кога може да се получи. Така
държа на всички споменати да си дадат някакво становище.
Христо Иванов - Ще го получите в писмен вид.
Валентина Стойкова - Благодаря.
Христо Иванов - Само дайте си имейла адреса.
Валентина Стойкова - Значи писмен вид. Поща ли, какво?
Христо Иванов - Напишете го тук.
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Николай Николаев - Добър ден на всички. Ако обичате. Николай Николаев председател
на инициативен комитет за изграждане на стабилен път до Национален археологически
обект манастир „Света Богородица", местност Пчелина, село Пчелина. Имаме подписка,
която е входирана на 27.12.2018 г. в общински съвет, в кметсто район Младост и до
самия кмет Иван Портних. До този момент имаме две копия от писма, които са
изпратени в два реда да се предприемат действия, съответно едното е от г-н Карбов,
бившия председател на комисията по Архитектура и строителство и самия кмет Христо
Христов на район Младост. И нищо друго, което да е предприето по този въпрос. Нито
пък да ни е отговорено. Ние събирахме на няколко пъти пари за да не пропадне пътя
до Националния археологически обект, до който по закон би трябвало да има път за да
стане такъв. Пътя го има в участъка си от 200 метра бетон, които ние лично сме
изградили с наши пари. Предизборно, съжалявам, че трябва да го кажа, но аз смятам,
че и закон трябва да се приеме предизборно да не се прави нищо месец преди
изборите, каквито и да са те. Бяха изсипани трошен асфалт доста количества и
отъпкан, за което пак трябваше да събираме пари. Вода там нямаме от години наред и
не знам кога ще имаме, но затова сме подписали тая подписка 96 собственика. Но
досега няма предприети никакви действия. Интересуваме тоя година ще се прави ли
нещо от община Варна, от кмета й? Предвидено ли е, и ако не е, защо не е?
Христо Иванов - Може ли да повторите обекта. Това Базиликата ли е в Пчелина?
Николай Николаев - Говориме от ул. Прилеп. От улица Прилеп почва пътя и е около
1 800 метра това разстояние до Националния археологически обект. ,,Теке караач" е
старото й име. Пътя е улица „Патриарх Максим". Тя се променя. Преди три години се
промени.
Христо Иванов - Ще разгледаме предложението. Можете ли да продиктувате входящия
номер на преписката?
Николай Николаев - Да. Значи, до Тодор Балабанов, Иван Портних, Христо Христов,
Председател на група ГЕРБ и Председател на група ....
Христо Иванов - Не само входящия номер
Николай Николаев - казвам ви само до кого сме го адресирали, да се знае. Входящия
номер Община Варна и район Младост. На община Варна е ОС 1800722ВН.
Христо Иванов - Да, Благодаря Ви.
Димитър Димитров - Здравейте, казвам се Димитър Димитров. Инкогнито малко. Искам
във връзка с изявленията, които направиха доста граждани относно селищните
образования, които прерастват и по-скоро се трансформират в квартали на Варна.
Нали, както виждаме всички Варна се разширява на север, на юг и на запад и бивши
лозя се превръщат в квартали. Първосигнално необходимостта, които всички виждат е
от инфраструктура и канализация, път, електроснабдяване. Нали първосигналните
неща. Но в малко по-далечно бъдеще, когато тези райони се населят по-плътно ще са
необходими и доста други неща, които може би никой не се сеща засега - като детски
градини, сгради за обществено ползване, паркове. Предвижда ли се от общината,
предвиждат ли се средства за отчуждаване на частни имоти за изграждане на такива
съоръжения? Защото това неминуемо ще настъпи този момент и по-добре рано да се
погледне отколкото късно.
Христо Иванов - До всички райони, които са бившите селищни образования има
планове, които се разработват, където се организират широчина на улици, подземни
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комуникации, има схеми. Така, че това на ниво проекти го има. Въпроса е, че в тези
зони в общи линии няма общински имоти, запазени, големи, които да бъдат използвани
за направата на болници, поликлиники, детски ясли, детски градини и т.н. Ние така и
неуспяхме да открием парцел общински, удобен за детска площадка примерно в „Ален
Мак" и въпреки желанието и на кмета на района и на общината се оказа, че няма
общински парцел, където да реализираме една детска площадка в тази цялата зона.
Пък да не говорим за училища, детски градини, детски ясли.
Димитър Димитров - Да, благодаря за отговора. Само да вметна, че за един парцел от 1
декар пазарни цени са между 35 хиляди евро, са около 35 хиляди евро. Това е за 1
декор. Смятам, че това не са непосилни суми за общината за нещо, което е от толкова
голяма важност при развитие на един район, като болница както споменахте, детска
градина и ясла.
Христо Иванов - Разбира се. Когато един обект стане с първостепенно значение, той си
влиза в бюджета на общината за отчуждаване и се предприемат съответните действия.
До момента сме доразвивали улична и пътна инфраструктури, като по този начин също
сме правили отчуждаванията, но така или иначе градът се разраства. Виждаме, че
трябва да се насочат усилията и финансови средства за отчуждаване, за да може да се
създадат нормални условия за живот и в тези зони, които са урбанизирани.
Димитър Димитров - Да, благодаря за отговора. Само това беше целта да насоча
вниманието Ви, защото по-добре рано да се направи, отколкото късно.
Христо Иванов - Заповядайте.
Анко Попов - Добър ден на всички.Казвам се Анко Попов от район „Младост". Искам да
обърна вниманието Ви на следното. През март 2017 г. писмено подадохме молба,
сигнал до дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване" за подмяна и
рехабилитиране на тротоарната настилка на улица „Младежка", и по-точно улица
„Младежка", между улиците „Елин Пелин" и „Фантазия". Понеже срещу номерата 17, 19
има дупка около 20 - 30 сантиметра, която с годините става все по-голяма.
Христо Иванов - Само за секунда. Ако има някакви такива дефекти, които трябва
веднага да се оправят, предполагам там, че районната администрация ще предприемат
действия. А улица „Младежка" е включена в бюджета на общината за 2020 г. за
направата на цялостен проект за ремонт.
Анко Попов - Но както видях от Вашият проектобюджет не е тази отсечка на улица
,,Младежка". В същото време тротоара е практически неизползваем.
Христо Иванов - Вие за кой участък на улицата „Младежка" говорите?
Анко Попов - Аз говоря за участъка между улица „Тихомир" и улица „Фантазия" и в
частност „Елин Пелин"-улица „Фантазия". Общинска полиция ни глобява, защото
паркираме върху тротоара, а тротоара е фактически неизползваем за пешеходци. А те
ни глобяват за това. От 2017 имаме сигнал до дирекция „Инженерна инфраструктура и
благоустрояване". Обещаха и прехвърлиха топката на район „Младост". От район
„Младост" се оправдават, че нямат бюджет. Също така съм сезирал и г-н Гърбузов в
голямата община. Тай казва, че само район „Младост" може да подаде такова нещо.
През септември 2019 подадох писмена молба с подписите на около 9 човека до г-н
Гърбузов. Той даже не благоволи да ми отговори. Декември месец подадох същата
молба в район „Младост". Все още ми отговарят. Моля, да включите в бюджета на
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община Варна, именно тази отсечка рехабилитирането на тротоара от улица „Тихомир"
до „Фантазия". Дупката просто пречи и хората се спъват. Стават нещастни случаи.
Христо Иванов - Добре. Това ще влезе в рехабилитацията.
Анка Попов - Имам входящи номера на сигналите, които съм дал.
Христо Иванов - Има тук колеги от „Младост", които би трябвало стриктно да си
запишат и да предприемат действия по възлагане на такъв ремонт.
Анка Попов - Моля съдействайте. Имам още един въпрос относно чистотата. Разбрах,
че сметка чистота на община Варна за 2020 г. е над 40 милиона. Кой контролира как се
изпълнява чистотата? Улица „Младежка" и по-точно градинката на улица „Младежка" е
в мизерия. Варна е мръсна, освен центъра и малко около него. Варна е мръсна. Всички
дерета, всички канали са затлачени от какво ли не. Направете така, че и ние
гражданите, било чрез глоби, било чрез или по примера на Синята зона да сме
отговорни за чистотата на града. Срам ме е да поканя чужденци или гости от чужбина и
не знам от къде да ги прекарам. Благодаря Ви и помислете го това нещо.
Контролирайте изпълнението на фирмата, която извършва чистотата. Ако няма контрол
не става нищо. Взимат пари и нищо друго. Има контейнери, които с години стоят
счупени и никой не ги поглежда. Благодаря.
Христо Иванов - Благодаря.
Христо Иванов - Аз мислех, че няма да се изкажете, ама вие чакахте накрая да
обобщите.
Мария Димитрова - За много години, който· не ме познава адвокат-инженер Мария
Димитрова. Съжалявам, бях на дело, и при първа възможност дойдох. Моля, да кажете
само ако може да изключат парното в залата или там климатик, защото е много горещо.
Както казах за много години, но за да са за много годините трябва да изпълните това,
което е на страница 6 от вашата програма, или от поне презентацията, града да е по
зелен и по-достъпен. Но за кого да е по-достъпен? Варна е крайно време да стане
зеления град, който беше преди 30 години, град достъпен за пешеходци, а не за
автомобили. Подкрепям момчето, което каза за по-добра превенция, така е. Затова
ЗУТ-а е категоричен - "Забранено е застрояване на зелени площи". Защо се стига до
куриози, да не кажа до престъпления, че по предложение на Кмета на последната
сесия от предния мандат да бъде взето решение в „Други дейности за опазване на
околната среда" над 1 милион лева да отидат за превръщане на зелени площи в
паркинги. Казвам го, защото имате заложено в програмата си „Други дейности по
опазване околната среда" 6, 7 милиона лева. Подкрепям Милена Пехливанова. Това
средства за превръщане зелени площи в паркинги ли ще са? Вие не разбирате ли, че в
XXI век ние унищожихме зеленината на земята си? Дала съм предложение преди
повече от 2 години всички зелени площи, съществуващи, но не обявени в Зеления
регистър само, а площи, които са тревни площи да се актуват с Акт за публична
общинска собственост, въпреки че много добре знае г-н главния архитект, ЗУТ-а
категорично забранява промяна на предназначението им. Това не може да направи
нито Кмета, нито главния архитект, нито никой. И не трябва да става, защото във Варна
не останаха зелени площи. След няколко дни най-вероятно ще обявите Програмата за
управление на общинска собственост и тогава пак ще трябва да дойда в тази зала и да
воюваме, защото вече то прилича на война. Да се мъча да взема думата, да ви обясня
защо определена зелена площ не трябва да се продава от Общината, защото се стига
до куриоз, в който както вие за „Ален мак" обявявате „ами то сега няма място за детска
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площадка", ами нормално е„ Вие разпродавате всички общински имоти, в това число и
разпродавате и детелината горе на „Прилеп", при положение, че „Прилеп" няма
канализация. Цялата „Прилеп" няма канализация. Градът ни се пука по шевовете от
презастрояване, при положение, че има в Конституцията норми и никой не е над тези
норми - нито Кмет, нито Главния архитект, нито районни архитекти.. , никой нито
Общинския съвет. И тези норми категорично задължават да осигурявате здравеопазни
условия на хората. Не може това, че някой имал имот да разрешите 6,7,8 етажни 10,11
етажни кооперации, защото града няма такава инфраструктура. Тя се пука по
шевовете. Стига се до там, че за повече от месец, месец и нещо магистралния
водопровод имаше шест аварии за по-малко участък от километър. Не разбирате ли, че
правите колапс на града? Да не говорим за другите неудобства. Г-н общински
съветник, ще ме прекъсвате, когато застанете на това място. Така .... Предложенията ми
са ....
От залата /н.р./
Мария Димитрова - Може ли да продължа? Предложенията съм ги подала преди повече
от две години, но под предлог, че трябва да се приеме бюджета и аз ощетявам бюджет,
видите ли хората нямало да си получат техните помощи, заради това Програмата
трябва да се приеме ан блок и в нея не може нищо да отпадне независимо, че
гражданите идват и искат нещо да отпадне. Имате Програма за опазване на околната
среда, за която не зная колко хиляди лева дадохте, в която пише, че деретата трябва
да се разширят. Питам: къде ще се разширят деретата? И да свържа с бюджета знаете
ли, че над 40-50 % от бюджета са разходи по виновно неизпълнение задълженията на
общинската администрация, която допуска презастрояване в града? Резултат от тези,
както казах са спукани шест пъти магистрален водопровод, ако имаше Прокуратура,
досега тя щеше да се самосезира и да повдигне обвинения срещу виновните
длъжностни лица ....
Христо Иванов - Само да вмъкна малко, че започнахме да преекспонираме темата.
Водопроводът е четвърта зона, който действително създава огромни проблеми при
неговата експлоатация и е включен в програмата на „Водоснабдяване и канализация",
която има осигурено финансиране и този водопровод ще бъде рехабилитиран, когато
бъде избран изпълнител в най-скоро време.
Мария Димитрова - Благодаря за отговора, но обърнете внимание къде се пука
водопровода. Пука се там на „Мир", където има четири единадесет етажни блока.
Христо Иванов - Моля ви се дайте да не навлизаме в теми, които ... Знам много добре
къде се пука водопровода и защо се пука, ама не е във връзка с етажните блокове.
Предлагам за водопровода да не говорим. Дайте другите неща, които са свързани с
бюджета.
Мария Димитрова - Аз мога да ви кажа, че всичко е розово и да не ви казвам
проблемите. Но не разбирате ли, че проблемите трябва да се обсъждат, защото
половин милиард бюджет, ако ги нямаше тези проблеми, те щяха да отиват за
предприятия, да няма безработни в града.
Христо Иванов - В тази връзка има инициативата да се изгражда индустриална зона на
територията на община Аксаково и тук в бюджета по същия начин става приоритетен
обект, за да може да има отваряне на фабрики, откриване на нови работни места.
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Мария Димитрова - Ако спре презастрояването на града, т.е. около деретата да няма
разрешени никакво строителство в старите санитарно-охранителни зони -размерите
им. Да няма разрешения над три етажа в „ И згрев", г-н главен архитект, независимо, че
общия устройствен план предвиждал от булевард „Варна" на 100 м нагоре, вие не
разбирате ли, че в петдесетте години на миналия век е залесена тази вежда горе на
„Франгенското плато", за да няма повече наводнения? Какво правите вие? Разрешавате
6-,7-,8-етажни кооперации. Вие не знаете сигурно, че „Изгрев" няма не само
водопроводи, канализации необходими, ами едната от големите аварии на
магистралния водопровод беше точно до улица „Перуника". Защото там в рамките на
няколко месеца тази година се изградиха сигурно десетки кооперации и в момента в
който почна строежа на б-етажния блок, който вие разрешихте, за който не се вижда
дори дали има някъде гаражи ... В този момент се спука магистралния водопровод на
„Перуника". Защо не дойдохте нея вечер с Кмета да влезете в дупката до тук в
студената вода, на тъмно да работите, да го оправите? Сега, ще продължа със
следващия голям проблем. Значи, само да довърша за „ И згрев", че няма никаква
наистина изградена инфраструктура. Моля ви, спрете да издавате строителни
разрешения, особено за сгради над три етажа, до 30-40 % застрояване, за да не стане
колапс, защото многократно, той е станал, многократно подаваме сигнали назад влизат
в улицата бетоновози, там където няма тротоари и по стотици метри огромни
бетоновози ще смачкат някое дете или някой възрастен човек. И това са много,
огромни кубици, защото това е шест етажна кооперация, голяма почти на 100%
застрояване в имота. Да не говорим, че на всички ще са махне изгледа към града. Там
е свлачищен район, независимо, че по общия устройствен план на Варна имате
разрешение чл.6 от АПК, чл.57 ал.2 от Конституцията ви позволяват да отказвате над
три етажа строежи. Данъците.
Христо Иванов - Нека да се съсредоточим върху темата за Бюджет 2020 година, а тези
всичките неща си има и комисии, които вървят. Дайте по бюджета.
Мария Димитрова - За „ И згрев" имаме от две години, не от две от повече години
предложение данъка ни да е така, както е за бивше селищно образувание, до момента
на изграждане на инфраструктура. Изрично да бъде записано там, където пише
„ Изгрев" да се сложи в скоби само блоковете и да се изброят четирите блока, които са
старите. Така. Данъка превозни средства 21 милиона. Той ще се вдигне минимум с 30
%, ако въведете моето предложение от повече от две години за безплатен обществен
транспорт на града, но само за жители на Варна. Тогава всички, които са от околните
вилаети ще си регистрират тук колите и ще имаме отгоре между 10 и 15 милиона лева.
Глоби, санкции, тротоарно право. Не се контролира спазването на законовите норми за
тротоарно право и заплатените от фирмите ползвания на тротоарно право, като сумите
по мое сведение от вас официално по ЗДОИ за периода от 2012-та до 2015,16-та са
смешни. Това са по няколкостотин лева до две хиляди лева беше едната година, за
година, при положение, че знаете колко служители имате, те не могат да си изкарат
заплатите. Но бабите вижте там веднага се глобяват, то е друг въпрос.
Концесиите 1,8 милиона лева. Сблъсках се с няколко концесии. Едната на „Лафка" и
след като сезирах, че „Лафка"-та се разпростира прекалено на тротоара, два-три пъти
все ми отказвате ...накрая блъснаха една баба точно на „Лафка"-та , където аз бях
сезирала. И статията излиза „Блъсната е баба, чакаща пред „Лафка". Не, бабата чака
на спирката на 10-ка и 13-ка. Но чака на сянка лятото, защото сенките, малкото сенки
са заети от огромните 4-5 фризера на „Лафка" и никой служител общински нищо не
смее да им каже, защото те били на концесия. Направете преизчисления на тези
концесии и вижте, ако плащат съответното тротоарно право пропорционално на

38

заеманата площ, да не говорим, че те застрашават живота на пешеходците с тези
разrърнати криле на много места. Ако превишават нужното тротоарно право, което
трябва да заплащат, концесията да се вдигне или в концесията изрично да бъде
заложено тяхното задължение по закон, че те не могат да нарушават безопасността на
другите участници в пешеходното движение. Другото, което е-тоалетните на града.
Може да ви е смешно, но наскоро бях принудена да сезирам общината, защото в
центъра хората уринират с извинение под терасите, защото тоалетната едва днес
проверих струва 1 лв. пред районния съд и районната прокуратура. И бях изумена от
малката сума, сега няма да я цитирам, но е няколко хиляди лева, не повече от 10 за
цяла година доколкото разбрах за всички тоалетни във Варна. И в момента, в който
длъжностното лице го питам защото имах честта да разговарям, той ми се обади, шапка
му свалям, по телефона обясни ми. Концесиите доколкото разбрах са до тази година,
но са на абсолютно символична цена. Понеже изтичат тази година изрично съм заявила
и писмено с електронна поща, много ви моля незабавно да бъдат прекратени след
изтичането да бъде поето като социална функция жизнено необходима, важна за
хората и тези половин милиард няма да станат нито повече, нито по-малко, ако
няколко хиляди лева добавите, назначите няколко лелки и бъдат поддържани от
Общината тези тоалетни. Но да са безплатни и всеки човек, когато му се доходи до
естествени нужди да отиде там, където трябва, а не в центъра на Варна да мирише да
не ви казвам на какво. И хората живеят в центъра, разбирате ли това е зад районния
съд и районната прокуратура. Това, където са институциите на града контролиращи.
Така. След концесиите „ 23 милиона „Държавни служби". Ако това са заплатите на
служителите, още на предното обществено обсъждане съм заявила 100 милиона
„УСКОР", извинете 100 души „УСКОР" плюс отдел „Превенции". За мен, тъй като тези
служби не са съществували преди 30 години, а не е имало нужда нито от „УСКОР", нито
от „Превенции", тези средства да отидат за изграждане или на икономика на града, или
за други цели общественоугодни. Видях детска градина „Карамфилче", ако това е
бункера, който е на снимката на презентацията много се извинявам, но това не може
да е детско заведение. Детски площадки - 27-ма страница „Ремонт, реконструкция на
площадки..... "
Христо Иванов - Може ли малко да съкратите по същество с предложения.
Мария Димитрова - Съкращавам. Така. Предложила съм още преди няколко години,
дори съм водила дела с Общината всички детски площадки и спортни да бъдат по най
икономичен начин ремонтирани, съгл. чл.6 от АПК, той е задължителен за тази
администрация. Не може да се изхвърлят годни съоръжения и да се поставят омекотени
настилки след като се изринат 40 сантиметра пръст и се бетонира. Трябва да са върху
естествени настилки предвид големите наводнения, които стават напоследък. Всяка
педя зеленина е по-ценна. Освен това ще се икономисат над 70 % от отделените
средства за това. Детска градина „Роза", детска ясла „Роза", видях.
Христо Иванов - Молбата ми е, имате го в писмен вид пратете го на мейла, за да можем
да ....
Мария Димитрова - Много ви моля, още не повече от 5 минути ще ви отнема.
Проблемите са свързани с вашите деца. Ако смятате, че 5 минути не можете да
отделите за затова, че децата ви се затварят в помещения с алуминиева дограма без да
могат да дишат, при положение, че има санитарно-охранителни норми и се чудите защо
децата ви са зомбита. Мога ли да продължа? Освен това ... И инженер и адвокат съм.
Освен това, така наречената енергийна ефективност, която се прави, изолациите е
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пожароопасна. Видяхте и на "Прилеп" сградата и на сградите в чужбина, видяхте и в
България и на много места. Нашите деца ще станат на факли, ако се запалят тези.
Христо Иванов - Моля ви се, дайте да не правим такива фундаментални изводи.
Мария Димитрова - Ами вижте, то и за детето в Морската градина не трябваше да
правим, но стана ......
Христо Иванов - Моля ви се, дайте стари теми да не връщаме. Да гледаме позитивно на
нещата.
Мария Димитрова - Гледам позитивно и се надявам, че Общината ще преразгледа
проектите си за детските площадки и спортни и всички детски и спортни площадки ще
ги прави на· естествени настилки и с оптимален ремонт на съществуващите вечни
съоръжения-метални. Благоустрояване и междублокови пространства ги казах. Така.
Още един болен въпрос за града ни. Общински паркинги и синя зона. Имам
предложение от повече от година за, дори бих казала, че повече от 5 г. работя по
въпроса защо не контролира Общината спазване предназначението на гаражите? От
това общината губи приходи, както от глоби, така и сега ако направите един разчет в
Синя зона 1 колко гаражи има не по предназначение, а колите са отвън. Те ползват
отстъпка, гласувана от общинския съвет, която е неправомерна, защото тези граждани,
които не ползват по предназначение гаражите си черпят права от собствено виновно
поведение. А общината също черпи права
от собствено виновно поведение,
позволявайки презастрояване и неконтролирайки ползвани по предназначение на
гаражите.
От залата - граждани /н.р./
Христо Иванов - Моля ви се, дайте да запазим спокойствие. Само молбата ми е започва
да става напрежение, да не опорочаваме дебата. Кратичко и да може и други да се
изкажат.
Мария Димитрова - Разбирам. Приключвам. Основния ремонт на улиците. Страница
42ра. Тези средства ще бъдат редуцирани с поне 70 %, ако не се разрешава
презастрояване. Пример давам за „Карамфил" и „Роза". Там стана нещо ужасно.
„Дубровник" също. За разлика от „Чайка", където имаше такова лоби и там се
разрешиха единични сгради със специален ПУП, ,,Цветния квартал" беше презастроен
до дупка. И аз питам г-н главен архитект, благодаря, че сте все още тук.
Христо Иванов - Моля ви се, нека да коментираме само бюджета. Има комисии.
Мария Димитрова - Ако се наложи. Точно по бюджета Ви казвам. 70 % ще спестите от
това перо. Ако се наложи евакуации на този квартал, какво ще се случи? Знаете ли и
на кого ще тежат на съвестта тези хора? Вие добре живеете извън града, но защо
живеете извън града, след като тук не урегулирате съгласно чл.1 от ЗУТ? Вие не
извършвате регулация. Това не е регулация. Това не е устройство на територията.
Страница 45 Рибарското пристанище и буните. 13 милиона. Ами така както и
Крайбрежната алея и там, защо се позволи презастрояване на хотели, а сега ще строим
буни, които да запазят тези хотели. Много се извинявам, аз не искам от моя джоб да
излизат средства за запазване хотели на нарушители на Закона за устройство на
територията и на екологични и природни закони. Къде ще се разширява булевард
„Христо Смирненски", г-н главен архитект, след като разрешихте
Христо Иванов - Моля ви се, това не е темата от разговора, който водим в момента.
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Мария Димитрова - Построяване на 8 етажна сграда на място на строителната борса
между, точно близо до дерето на „Подвие". Знаете къде е сградата. Къде ще бъде
разширен този булевард? Г-н заместник-кмет, свързано е.
Христо Иванов - в момента коментираме ...
Мария Димитрова - Вие лично заедно бяхте с другия заместник кмет на протеста ни на
,,Изгрев".
Христо Иванов - Точно така.
Мария Димитрова - Защо пак трябва да затваряме булеварди?
Христо Иванов - И направихме светофара на Военна болница по Ваш проект и
желание.
Мария Димитрова - Да и сега да ме псуват всички съседи, защото аз Ви казах, че
трябва да има само две секции за да се регулира както трябва.
Христо Иванов - Това, което направихме е по Ваш проект. Моля Ви, се недейте...
Мария Димитрова - не, не. Това не е по мой проект.
Христо Иванов - Е сега не, не. Тодор Иванов пази скиците, които му предадохте. Моля
Ви се. Сега в рамките на шегата. Моля ви се. Дайте да има време има и други хора,
които най-вероятно имат желание.
Мария Димитрова - Две изречения.
Христо Иванов - Две изречения.
Мария Димитрова - Ако продължава бетонирането на града ни, не само язовирите ни
ще пресъхнат, но и постоянно ще живеем в мъгла, каквато беше онзи ден. Искрено се
надявам да слушате винаги гражданите, защото ще завърша с това, с което почна деня
след като загина детето в Морската градина. Митрополит Кирил Варненски и
Великопреславски митрополит през 2011 каза „Проклет е народ, който не си знае
закона". Благодаря Ви.
Христо Иванов - Молбата ми е тези конструктивни предложения, които имахте и които
действително бяха свързани за такси и т.н. внесете ги за да може да се разгледат, но
без да кажем примерно останалите неща на мейла на общината. Заповядайте.
Боян Георгиев - гражданин:
Добър ден. Боян Георгиев се казвам от личния ми блог varnasummer.com. Аз няма да
задавам въпроси. Имам две предложения. Първото е по отношение на така липсващата
наредба за рекламната дейност на община Варна. В това нещо мисля вече че от години
е проблем - т.е. всяка една рекламна табела, поправете ме ако греша, ако има някаква
промяна в последните няколко месеца, но доколкото аз знам всяка една табела по
фасади на бизнес сгради, жилищни сгради и прочие, е незаконна. Вярно ли е? Тъй като
тя няма на какви условия да отговаря. Вземете моля ви мерки, докато не е паднала
някоя табела и не е утрепала някого. Защото аз съм от бизнеса, работя с това нещо.
Имаме и запитвания, имаме доста клиенти, които прескачат наредбата, общо взето
масова практика вече е да се слагат тези табели. Лично мен ме интересува кога ще има
наредба, според която ние да можем да си свършим работата, без да е в нарушение на
нормите.
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И второто нещо, обърнете внимание на някои граждански инициативи и ги подкрепете
в качеството си на община Варна. Едната инициатива е един руснак имаме тук във
Варна, Митко Иванов. Помогнете на това момче. Той за негова сметка купува
препарати, лично аз съм виждал лично няколко пъти как става цялото нещо. Разбира
се, вие не може да спрете гражданска инициатива, в неговия случай можете да я
подкрепите.
Има и една група „Да изчистим Варна". Тя от скоро се появи. Пак има някакви руски
граждани, намесени вътре. Супер добра идея. На 19-ти пред „Рапонги" ще чистят.
Събираме пари за чували, за кофи, чистим плажове. Примерно, плажът, който се
намира на рибарско селище Траката, отдолу, никога в последните 8 г. не е бил толкова
чист, както е от последното почистване. Помогнете им с някакви, нека община Варна
да отдели 1 000 /хиляда/ лв. на месец за такива инициативи. Ей така, да се чистят
надраскани училища, фасади, галерии с графити, защото това момче ги финансира сам
тези неща. Просто Ви давам идея.
И другото, на такива групи, на такива инициативи, можем при доказани резултати, или
най-малкото ги отразете и ги поощрете.
Благодаря за вниманието.
Анко Попов - гражданин:
Казвам се Анко Попов. Във тази връзка, предлагам, това ще спести средства от
бюджета, многото кошчета за боклук в морската градина и къде ли не, които са някъде
поне почти на 20 м да се пръснат из града, даже ще поема част от транспортните
разноски, само ми дайте двама работници, да ги пръснем, защото в Трошево, в
кварталите, много рядко се срещат кошчета за боклук. Просто ще спестим средства.
Предложение - ще спестим средства от бюджета.
Христо Иванов: Като че ли няма хора пред микрофоните.
Васил Ценев - гражданин:
Васил Ценев - председател на съюза на превозвачите - синдикат. Септември пуснах
писмо до кмета във връзка с данъците на таксиметровите водачи. Никой не ми
отговори. До тук стоп.
Второ - не е ясно от тези неща, които казахте кои данъци вдигате. Вие вдигате
данъците за покупка на имоти и автомобили - така че си стоят счупените автомобили и
екологията, забравете за нея, защото никой няма да ги продаде на тези цени, с които
вие вдигате цените, за данъка става на въпрос.
И един последен въпрос - събирате приходи от данъци за недвижим имот и за такси.
Знаете ли, че областна администрация също събира такива данъци и такси. Не знаете,
аз знам, че не знаете. Чрез договори се обвързват за имоти частна, държавна
собственост да се плащат данъци и такси на областна управа, които вероятно отиват за
други цели, за вдигане на заплатите им. Благодаря Ви.
Христо Иванов:
Благодаря. Има ли някой, който иска да сподели.
Йотов -гражданин:
Емил
Йотов - аз ще потвърдя това, което Любомир Тодоров каза, той
Казвам се Емил
не може да се изкаже както трябва и искам да, че от Слънчев ден, където ние живеем
тук, Дървен мост, спирка „Изгрев", където е магазин Углай и продължава за Ален Мак.
Фактически става въпрос за банкета, който те направиха магистралата от Варна Златни пясъци, направиха я хубаво, нормално на 8-10 см, обаче стесниха разстоянието
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15 см от банкета и 15 см от мантинелата, разделните мантинели. Аз съм работил от
с немска фирма „Хофман", италианска фирма „Кодекс", в
1976 г. до 2006-2007 г.
Русия с „Вал Бургарстрой" и съм завършил инженерно-строителния институт, учил съм
много и знам кое как се прави. Горе-долу направиха нормално магистралата, само че
скъсиха, а там изхвърлиха едни камъни, ние се спъваме. Моята жена, ние от Изгрев
писахме, там от Углай на два-три пъти секретарката идва, тя е рускиня, московчанка,
дори на 28-ми падна и си счупи ръката. Има пет жертви там. Искаме, понеже тук
слушах в бюджета, няма го, а се водим вече „Княз Борис" I, там триста еди кой си
номер.
Христо Иванов: По темата ще изговорим с агенция „Пътна инфраструктура". Те правиха
ремонта и гаранциите са техни. Ще изговорим с агенция „Пътна инфраструктура"
Йотов -гражданин:
Емил
Правиха, там имам едно писмо, извинете, че Ви прекъсвам, от Инжстрой, Хидрострой,
пишат път Е, В, С - мен не ме интересува път Е, В, С, мен ме интересува да направят,
да не годим по тези камъни, защото когато бяха тревата, минават, окосяват, ние си
правим една пътечка и си ходим. Имаше мантинели, те отрязаха мантинелите, горе
долу по завоите, на банкета става на въпрос. А тези, добре ги смениха по центъра,
мисля,че преди 7-8 години, аз съм и пенсионер, аз видях, че от Пловдив, нормалната
мантинела, за какво ги сменихте, защо - не знам.
Христо Иванов: Моля Ви се, дайте по същество.
Йотов -гражданин:
Емил
Мога ли да кажа и това. Направихте маркировка. Ама гледайте къде се губят парите.
Христо Иванов: Образован човек сте. Знаете за какво сме се събрали тук.
Емил. ________ Йотов - гражданин:
За два месеца я унищожихте тази маркировка. Има неразбиране в работата.
Христо Иванов:
За конкретния участък, казах Ви че това е ангажимент на Пътна инфраструктура и с
тях ще изговорим.
Йотов - гражданин:
Емил
Ама, включете го в бюджета. Няма го.
Христо Иванов:
В момента не мога да го включа в бюджета, тъй като те си отговарят за пътя. Както Ви
казах за долните тротоари.
В писмото пише, общината трябва да ни нареди.
Христо Иванов: Добре, аз затова Ви казва, че ще проведем съответните срещи за да
изкоментираме, за да видим техните аргументи.
Емил··
Йотов -гражданин:
И друго, не може ли там един директор, да кажем, Градски транспорт, лятото особено
номер 209 от Владиславова до Златни пясъци, тук минава Дървен мост, други спирки -
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„Бърз", не ме интересува „Бърз" или „Експрес", спри бе човек, 1 минута, какво ще ти
пречи да спреш. Ние си усложняваме живота. Също станахме тази улица сега се води
,,Княз Борис" - номер 9 и номер 409 трябва да е 1 лв. 1 лв. ги направиха за картите,
обаче хората, децата, другите си дават по 2.10 за Ален Мак, както каза колегата.
Трябва да има служеши, които да наблюдават къде, какво се върши. Благодаря за
вниманието.
Христо Иванов:
И аз благодаря. Ще се постараем да направим организацията с агенцията „Пътна
инфраструктура". Заповядайте.
Даниела Векова - гражданка:
Добър ден, Даниела Векова. Два въпроса иска да поставя. Единия е да поставя на
обсъждане от страна на общината дали е възможно таксите за детски ясли и градини да
станат безплатни, като знаете много добре - стимулиране грижата за детето и
повишаване на раждаемостта, съответно.
Вторият въпрос, сега, аз съм наясно и не само аз, гражданелите на града че
отговорността за Аспарухов мост е на държавата, но аз всъщност съм сигурна, без така
да съм компетентна, че Вие също имате някакъв ангажимент в поддръжката. Не видях
никъде, обаче, заложени някакви мерки за укрепване, на ремонти, които виждаме
някакви много компрометиращи снимки по конструкцията на моста.
Христо Иванов:
Основните ремонти, които се извършват, се извършват от агенция „Пътна
инфраструктура", а текущ ремонт, ремонт, запълване на дупки, маркировка, зимно
поддьржане, се извършва от страна на община Варна.
Даниела Векова - гражданка:
Конкретно, по колоните на моста, видяхме компрометирани места.
Христо Иванов:
По колоните на моста, преди З г. община Варна, независимо, че съоръжението не е
общинско, ние възложихме и направихме технически проект за основен ремонт на
Аспаруховия мост, включая беше възложено, като заданието за проектиране, платихме
и конструктивно обследване и паспорт на моста. Така, че целия набор от документи,
които са необходими за извършване на основен ремонт на моста, община Варна преди
З г. ги заплати, за сметка на бюджета на община Варна. След което тези проекти, ние
ги
предоставихме
на
агенция
„Пътна
инфраструктура".
Агенция
„Пътна
инфраструктура" прецениха, че действително има проблем с този стария мост, който се
води мост 1 и З, които бяха посока Аспарухово - Варна. От страната на
корабостроителния завод. Агенция „Пътна инфраструктура" инвестира, с техни
средства бяха направени ремонти, на следващата година бяха ремонтирани
съоръжения 2, 4. И в тази връзка, всъщност, всички конструктивни проблеми, които
възникват по моста, агенция „Пътна инфраструктура" имат ангажимент да си ги
отстраняват за тяхна сметка. Ние, единственото, което правим е текущата поддръжка
на моста. И, пак казвам, ние сме предоставили абсолютно пълен комплект проекти за
ремонт на моста, включая на базата на изводите на конструктивната експертиза.
Даниела Векова - гражданка:
Благодаря Ви. Очаквам някакви гаранции от общината.

44

Христо Иванов:
Ние също, нали знаете не еднократно имаме посещение от министри, министър
председател, където са коментирани тези теми. Предполагам, че агенция „Пътна
инфраструктура" ще предприеме съответните действия за осигуряване на финансиране
извършване на тези ремонти, които пак казвам са залегнали в проекта, в който ние
финансирахме преди З г.
Даниела Векова - гражданка:
Благодаря.
Йотов - гражданин:
Емил
Добър ден. Имам още едно да кажа. Аз искам да благодаря. Често ходя във
Владиславова, там в този квартал, гледам едни хора, едно момче и баба му, защото
няма родители. Да му благодаря, само името му знаем - Николай.
Христо Иванов:
Николай Костадинов, той е районния кмет на Владиславово, който е в момента на
блока, където гръмна, така че затова го няма.
Йотов - гражданин:
Емил
Благодарим и с едно писмо за него. Ако са всички така, областните управители, както в
нашия район, не го знам, не го познавам, но там човека е направил хубави работи - и
паркове, и детски площадки, тротоари. Е, има няколко забележки, защото може би
хората не знаят и от икономия настилат, слагат найлонови, хартия, след това пясък и
след това тревата. Но както и да е.
Христо Иванов:
Значи, аз приемам това, като един изключително добър завършек на нашата среща.
Йотов - гражданин:
Емил·
И сега, понеже са почнали от Слънчев ден, тук където е моста, магистралата.
Гражданин:
Господине, и аз искам думата.
Йотов - гражданин:
Емил
Да, ей сега. Почнах да слагат мантинелите. Хубаво да не ги слага, докато не направят
един асфалт, един тротоар и след това да забиват тези колове.
Христо Иванов:
Добре, моля Ви се, аз щях да Ви благодаря за това позитивно изказване, в което се
хвали кмет на район, койот действително положи много усилия за ремонта и
дейностите в района и щях да предложа да приключим, но заповядайте. Не ви видях,
извинявайте.
Валери Кръстев - гражданин:
Валери Кръстев се казвам.
Христо Иванов:
Ако може и Вие с нещо позитивно да кажете, ще бъде прекрасно.
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Валери Кръстев - гражданин:
Аз имам конкретен въпрос просто.
Христо Иванов:
А, добре.
Валери Кръстев - гражданин:
Нали целта беше конкретни въпроси. Накрая понамаляха конкретните. Валери Кръстев
се казвам от Виница, ул. Константин Илиев. През 2019 г. по стечение на
обстоятелствата, се оказа, че част от трасето на улицата е в частен парцел и така
наречения собственик или частник, както искате да го наречем, затвори улицата. Това
означава, че в следствие на това, сметопочистващата фирма си изтегли контейнерите,
улицата няма достъп на големи превозни средства, не може да влезе пожарна, не може
да влезе линейка. Комуникирахме въпроса с районното кметство и беше стигнато до
там, че става въпрос за финансиране на реконструкция на улицата и на отчуждаване
на този парцел. В бюджета за Виница не видях предвидена, тази улица не е я видях
предвидена. Означава ли това, и тази година въпроса няма да бъде решен, тоест
ремонт на улица и довършване на ул. Константин Илиев предвидено ли е в бюджета
или не. Това искам да попитам.
Христо Иванов:
Като за ремонт - не. Въпроса е, ние ще проверим, тъй като те от района работиха по
темата с този имот. Не мога да Ви отговоря, от Приморски. Дайте някакви координати.
Валери Кръстев - гражданин:
Не, знам че преписката върви.
Христо Иванов:
Това е за отчуждаване. Ще го изговорим сега, като правим коментари за корекциите на
бюджета във връзка със срещата, която проведохме.
Валери Кръстев - гражданин:
Благодаря Ви.
Момчил Великов - гражданин:
Добър ден. Момчил Великов от квартал Аспарухово. Искам първо да попитам за
Аспарухов мост, община Варна не отговаря за поддръжката, но може да сменяте
настилката. В такъв случай, възможно ли е да смените настилките, които са след
камерите от Варна към Аспарухово, защото от кърпене са в ужасно състояние.
Христо Иванов:
Да, ще отговоря. Очакваме, той се водим мисля че шести мост, който всъщност - от
едната страна се направиха трите мостови съоръжение до фугата, от другата страна
двете мостови съоръжения. Очакваме, точно в този участък, където е най-критичен, до
знамената, агенция „Пътна инфраструктура" да отпусне съответните пари за подмяна
на фугата и направата на този участък. Това сме говорили, това са нашите очаквания,
все пак това трябва да мине като основен ремонт, тъй като трябва да бъде подменена и
самата фуга, която свързва двете мостови съоръжения. Смятаме, че не е рационално
ние да тръгваме да го асфалтираме при положение, че нямаме ангажимент да
подменяме фугата. Ще бъде някаква недовършена история.
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Момчил Великов - гражданин:
Също така металният мост, който е под Аспарухов мост, за Корабостроителния, който
има жп прелез на него, е в ужасно състояние.
Христо Иванов:
Да, в бюджета е включен с петстотин и няколко хиляди лв. Направихме паспорти.
Имаме проект и е включен в бюджета за строителство.
Момчил Великов - гражданин:
Добре. А, водят с някакви легенди, че ще имам магистрала Варна - Бургас. Този дебит
от автомобили...
Христо Иванов:
Не е включен в бюджета на общината.
Момчил Великов - гражданин:
Да, това е ясно. Този дебит от автомобили, който ще се увеличи най-вероятно поради
туристически поток, има ли някакъв план за втори Аспарухов мост.
Христо Иванов:
В заданието за проектиран, прочете го, има в агенцията за „Обществени поръчки" и в
агенция „Пътна инфраструктура" - заданието за проектиране на автомагистрала „Черно
море". Ако се интересувате, прочетете там всъщност има и ангажимент, разработчика
всъщност да даде връзка а автомагистрала Хемус.
Момчил Великов - гражданин:
Супер. А другото ми предложение е, закъснях малко, не успях да дойда на време, но
видях че има някакви пари за библиотеки. Възможно ли е да се изгради и на мястото
на варненката „Дупка", тя все още стои празна, да се изгради някаква нова сграда,
която да се ползва като културен център или поне по модерните ...
Христо Иванов:
А Вие включихте ли се в инициативата на община Варна за предложение за ...
Момчил Великов - гражданин:
Не, не съм.
Христо Иванов:
Прочетете, тогава предложенията, имаше изцяло инициатива под егидата 1;1а Главния
архитект и архитекти на града, които направиха проучване, обсъждане на темата какво
да се направи с този терен и се запознайте. Ако имате вече някакви по-конкретни
предложения, дайте ги в конкретен вид.
Момчил Великов - гражданин:
Не е тук мястото. Идеята е да може да се направи някаква, имаме много университети,
трябва ни хубава голяма библиотека и ни трябват хубави изложбени зали, ад се вложи
малко повече в култура.
Христо Иванов:
Ние преди З г. правихме международен конкурс за библиотека на град Варна. След
приключването на конкурса, има разработен технически проект. В монетна
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техническия проект, за проекта за библиотека тьрсим финансиране, тьй като сумата е
доста голяма, сградата е голяма, с много зали, с много пространства, да осигурим
финансиране. Ако осигурим финансиране, веднага ще започнем, тоест имаме проектна
готовност за това.
Момчил Великов - гражданин:
Добре, благодаря.
Христо Иванов:
Като че ли няма други желаещи. Благодаря на всички за дейното участие. Имаше много
интересни предложения, които ще бъдат огледани и съобразен бюджета с тях.

Протоколирали:

I
Сибила Марчева
Гл. експерт „ Бюджет\' _fL.
��-·
<:.
Жасмина Янчева ( .
Главен инспектор ;;Ко'нтрол бюрf*етни приходи"
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ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ
ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.

From: Adam Adamov
Subject: бюджет 2020

Уважаеми Госпожи и Господа Общински служители! От името на живущите на ул.8ма(сега
"Драган Данаилов) и по точно отсечката от пътя Виница-Св.Константин до ул.14та, Ви молим да
предвидите средства:
1. За асвалтиране на същата.По нея има огромни дупки и особен но след валежи е невъзможно
да се движат коли по част от пътя.
2.По същия участък молим и за поставяне на улично осветление.В момента е пълен мрак и
имаме ужасни притеснения в тъмната част на денонощието.Само в нашия имот живеят Здеца
от Здо 8годинки,но и всички възрастни се чувстваме притеснени.Ако можете да ни съдействате
ще сме ви много благодарни!

Уважаеми г-н Адамов,
В отговор на Ваше запитване Ви информираме, че регулационният план за упоменатата от Вас
отсечка (ул. 8-ма и отсечката до ул. 14-та) не е приложен. Преди да бъде реализирана улицата в
габарит, съгласно действащия Подробен устройствен план, е необходимо да бъде осигурено
трасе общинска публична собстве1юст. За частите от имоти, попадащи D уличната регулация,
следва да бъдат проведени отчуждителни процедури в полза на Община Варна. Едва след
тяхното приключване може да се възложи проектиране, съответно изграждане на улицата в
съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията.

С уважение,
Инж. Христо Христов - заместник-кмет на Община Варна

Уважаема г-жо Стойкова,

В отговор на Ваше запитване Ви информираме, че реrу/lационният П/lан за упоменатата от Вас
улица „Букет" не е приilожен. Преди да бъде реа/lизирана улицата в габарит, съr/lасно
действащия Подробен устройствен П/lан, е необходимо да бъде осигурено трасе общинска
пубilична собственост. За частите от имоти, попадащи в уllичната регулация, с/lедва да бъдат
проведени отчуждителни процедури в по/lЗа на Община Варна. Едва след тяхното прик/lючване
може да се въз/lожи проектиране, съответно изграждане на улицата в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на територията.

С уважение,
Инж. Христо Христов - заместник-кмет на Община Варна

From: hotel Atlant
Subject: бюджет 2020
Уважаеми Госпожи и Господа общински дейци! Моля Ви от все сърце от името на
хотелите.жителите и най вече гостите на К.К.СВ.СВ.Константин и Елена да предвидите
средства за поставянето на улично осветление на една от главните улици в комплеса,а именно
тази която започва от хотел "Аврора"и свършва до бариерата на санаторния комплекс на МВР.
За същата преди години отново бяхме молили,но ни бе отговорено че няма средства.Уверявам
Ви че имаме много оплаквания от туристите и като добавим и липсата на
тротоари,придвижването през вечерните часове е кошмарно!Мисля че поне гостите на Варна
заслужават по добра почивка в нашия град.

С уважение: Адам Адамов • собсвенник на хотел "Атлант"

Уважаеми r·н Адамов,

В отговор на Ваше запитване Ви информираме, че упоменатата от Вас улица (която започва от
хотел "Аврора"и свършва до бариерата на санаторния комплекс на МВР) не е общинска
собственост и няма правно основание да бъдат включени средства от общинския бюджет за
поставяне на улично осветление.

С уважение,
Инж. Христо Христов -заместник-кмет на Община Варна

From: Milena Pehlivanova
Subject: Въпрос за музея на Антон Новак

Здравейте,
Днес на общественото обсъждане на бюджета зададох въпроси, но пропуснах един
много важен, а именно:
В кое перо и за каква сума е предвидено ремонтирането на къщата на Антон Новак в
Морската градина и превръщането и в негов музей?
Заедно с над 5000 човека от групата "Варна може да защити Морската си градина
/обновена/" ще очакваме с нетърпение отговора, благодаря.
Милена Пехливанова
Варна

Уважаема г-жо Пехливанова,

В отговор на Ваше запитване, Ви информирам, че в бюджета за 2020 г. е предвидено
да започнат процедурите за основен ремонт и преустройство на къщата на Антон
Новак в Морската градина, като са предвидени средства за обследване, изготвяне на
технически паспорт, енергийно обследване и проектиране.

С уважение,
Инж. Христо Христов - заместник-кмет на Община Варна

From: Елена Пеева
Subject: Улица Акация
Здравейте г-н Иванов,
на 17ти Януари бяхме на общественото обсъждане на Бюджет 2020, но не разбрахме дали ул.
Акация е включена и дали ще бъде направена през тази година?
Пускали сме многобройни жалби, молби и запитвания от 2011 г. насам, но за съжаление все
още газим в кал. Вся1<а година очакваме нещо да се случи, но уви ...
Очаквам Вашия отговор с надежда!
Поздрави
Елена Пеева

Уважаема г-жо Пеева,
В отговор на Ваше запитване Ви информираме, че за посочената от Вас улица (ул.
Акация) в капиталовата програма на община Варна за 2020 г. е предвидено да се
извърши „Основен ремонт".
С уважение,
Инж. Христо Христов - заместник-кмет на Община Варна

From: Antoniya Stoyanova
Subject: Въпроси относно проектобюджет на Община Варна за 2020г.

Уважаеми ,г-н Иванов,
Уважаема, г-лю Йотовска,
След обстойно прочитане на проектобюджета на Община Варна за 2020г. забелязох,че бюджета на
Общинския приют-ОПБК Каменар е в графа Ф-я Икономически дейности и услуги за 2020г.
Моля, да бъде изяснено какво точно включва бюджета от 489 х.лева и на какви пера ще бъде
разпределен?
Моля да бъде изяснено и къде е включен бюджета на Звено "Контрол и регистрация" ,също така и каква
е сумата отделена за него?
Също така, каква е обосновката за приходи за притежание на куче на стойност от 60 ОООлв.,таксата за
притежание на I<уче ще бъде уаеличена от сегашните 24 лв., или ще бъдат регистрирани 2500 кучета?
Благодаря предварително!
С уважение,
Антония Стоянова

Уважаема г-жо Стоянова,
В отговор на Ваше запитване Ви информираме, че бюджета на ОПБК за 2020 г. е
разпределен както следва:
ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ /ОПБК/:
§1 ЗАПЛАТИ - 207 184 лв.
§2 ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - 2 090 лв.
§5 ЗАДЪЛ.ОСИГ. ВНОСКИ - 39 821 ЛВ.
§10 ИЗДРЪЖКА - 240 000 ЛВ.

всичко -

489 095

лв.

Планираните приходи за 2020 г. от такса за притежаване на куче са обуславят от
събраните приходи от тази такса за предходните години, както следва:
За 2018 г. - 56 669 лв.
За 2019 г. - 63 464 лв.
За 2 020 г. - 60 000 лв.
С уважение,
Инж. Христо Христов - заместник-кмет на Община Варна

Здравейте,
На 30.10.2019г. подадох сигнал - жалба, заведен в община Варна с номер 797563, относно
състоянието на улица Проф. д-р Ванко Ванков /прилагам няколко снимки/.
Вече трети месец безрезултатно очаквам някакъв отговор от общината. Това, че не получавам
такъв единствено мога да си обясня с липсата на уважение към един от тези граждани, който
съвестно плаща данъците си.
Междувременно състоянието на пътя се влошава. Само сухото време позволява, все още,
живущите в района да се придвижват някак до домовете си.
Живеем и работим в град Варна. Налага ли се да се правят подписки или да се информират
медии, за да имаме нормален достъп до жилищата си?
Очаквам отговор кога се предвижда пътят да бъде ремонтиран и да бъде приведен в
състояние, годно за преминаване пеша и с автомобил.
И се надявам, след това второ писмо, отговорът и действията за решаване на проблемите да
бъдат навременни.
Поздрави,
Димитрина Дафкова

Уважаема г-жо Даф ко ва,
В отговор на Ваше запитване Ви информираме, че регулационният план за
упоменатата от Вас улица (ул. Проф. д-р Ванко Ванков) не е приложен. Преди да
бъде реализирана улицата в габарит, съгласно действащия Подробен устройствен
план, е необходимо да бъде осигурено трасе общинска публична собственост. За
частите от имоти, попадащи в уличната регулация, следва да бъдат проведени
отчуждителни процедури в полза на Община Варна. Едва след тяхното приключване
може да се възложи проектиране, съответно изграждане на улицата в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на територията.
С уважение,
Ин ж. Христо Христов - заместник-кмет на Община Варна

Здравейте,
имам следните въпроси свързани с проектобюджета на община Варна за 2020
г. и желая да получа отговор по електронната поща.
1. Какъв е общият годишен пробег на автопарка на Градски Транспорт ЕАД Варна за изминалата 2019 година?
2. Каква е общата сума заложена в общински бюджет 2020 г. за заплащане
превоза на пътници към Градски Транспорт ЕАД?
3. Каква е цената на един километър пробег на базата на която е изчислена
сумата по точка 2?
4. Какви са заложените приходи в бюджета на ОП ТАСРУД от продажбата на
електронни карти и билети за 2020 г.?
5. Предвижда ли се поскъпване на билетите продавани от ОП ТАСРУД през
2020 г.?
С уважение,
Александър Лиманов

Във връзка с отправено питане от

г-н

Александър

Лиманов,

по повод

проектобюджет на община Варна за 2020 година, давам следните разяснения:
Общият пробег на общинското търговско дружество „Градски транспорт" ЕАД за
периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., е в размер на 11 129 160,40 км. Тук се
включва пробега по маршрутните разписания на:
всички линии от общинската транспортна схема, одобрена с конкретни
решения на Общински съвет Варна - 10 556 543 км.;
линия NO 409, която е споделена линия между „Транстриумф груп" КДА и
„Градски

транспорт"ЕАД

при

572 614,40

км.

само

за

„Градски

транспорт"ЕАД.
За 2020 година, по § 42-14 „Помощи по решение на общинска съвет", по групи
правоимащи, касаещи дейност „Транспорт", са предвидени разходи в размер на
9 422 224 лв. Тук се включват и допълнителни средства за компенсация към
превозвачите за издадени абонаментни карти за пътуване през 2019 година.
Разпределението между „Градски транспорт"ЕАД и „Транстриумф груп" КДА е в
съотношение" 95% : 5%.
Изчислението на посочените бъдещи разходи е на база реално издадени
абонаментни карти, извършени превозни услуги и в съответствие с Наредба за
реда и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна,
приета с решение № 2080-9(40)/30.ОЗ.2015 г. на Общински съвет -· Варна, с
последно изменение на база решение № 1825-1(44)/26.09.2019 г. на Общински
съвет - Варна, в сила от 20.10.2019 г.
За сведение: Транспортната задача на „Градски транспорт"ЕАД за 2019 г., на
база утвърдена с решение № 1797-5/43/13.08.2019 г. икономическа рамка за
текущата година, е за маршрутен пробег от 10 700 000 км., при възнаграждение на
километър - 0,1727 лв. без ДДС.
Предстои приемане на икономическа рамка за 2020 г. съгласно Договора за
обществен превоз на пътници между Община Варна и Градски Транспорт ЕАД. В нея
ще бъде изчислена цената на километър маршрутен пробег. Това ще бъде направено
след представяне на отчетите на Градски Транспорт ЕАД за 2020 г. заверени от
одитор.
В настоящият момент не се обсъжда актуализиране цената на билета на масовия
градски транспорт на Община Варна.
Директор на дирекция ОСИСД:
Петко Бойновски

From: Todor 51 _________
Subject: Предложение за Бюджет 2020
ДО Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ,
3АМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
ДО Г-Н КОСТА БАЗИТОВ,
3АМ,-КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
ДО Г-ЖА АНТОНИЯ ЙОВЧЕВА,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"
до r-н ПЕТЪР ГЪРБУЗОВ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"
ДО Г-ЖА НЕЛИ ЙОТОВСКА,
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаеми г-н Иванов,
Уважаеми г-н Базитов,
Уважаема г-жо Йовчева,
Уважаеми г-н Гърбузов,
Уважаема г-жо Йотовска,
Казвам се Тодор Славов и Ви пиша като кореняк варненец, вярващ, че зад молбата
му ще застанат мнозина.
Горещо приветствам възстановяването на мостчето на желанията в Морската
градина. Алпинеумът е емблематично място за Варна и от завършването си през
1960 година то радва не само варненци, но и всички гости на Морската столица.
През социализма на върха на камъните имаше бронзова скулптура на козел, която
несъмнено бе една от големите атракции на парка. За съжаление обаче преди
години тя изчезна, вероятно открадната и продадена като цветен метал.
След възстановяването на Алпинеума тази част на Морската градина възвърна още
по-ефектно чара си. Но все пак би било прекрасно, ако се намери начин и бъде
поставена ново скулптура на козела, все още жив в спомените на поколения
варненци.
Вярвам, че Варна заслужава да продължи традицията на възраждането на
забележителните кътчета, част от които е и Алпинеума. Но неговият блясък няма как
да бъде пълен без козела.
В този ред на мисли ще допълня, че скулптури на бележите варненци вече красят
различни кътчета на града, което също адмирирам и считам, че е поредна крачка
към опазването на историята и културата на Варна.
Вярвам, че Община Варна ще намери начин, включително и финансови възможности,
като заложи в бюджета за 2020 г. и ще продължи това свое дело по възраждане на
незабравените символи на града и ще върне прочутия козел на мястото му.
С уважение:
Тодор Славов

Уважаеми господин Славов,
Макет на скулптурата "Козел", бе одобрен от Обществения експертен съвет по
естетизация на градската среда към дирекция КДР с протокол №З / 14.05.2019 г.
Поради значението на тази творба за Морската градина и за всички варненци,
дирекция КДР е планирала нейното възстановяване, което ще се заложи в
Програмата за паметниково и художествено-пластично изграждане на територията
на гр. Варна за 2021 г.
С уважение,
инж. Христо Иванов - заместник-кмет на Община Варна

