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Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за поставяне на въпроси. Първа заявка за изказване от др Ивайло Митковски. Имате думата.
Ивайло МИТКОВСКИ
Г-н Балабанов, извинявайте, но моето изказване беше към Вашето
обяснение, не като въпроси и отговори.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, заповядайте.
Ивайло МИТКОВСКИ
Това означава ли, че оттук нататък ние няма да извършваме
присъствени сесии или ще се търси помещение, което отговаря на
изискванията на промените в наредбата. И още нещо, споменахте, че нямало
граждани, които да искат да влязат. Може би ако излезете на терасата си ще
видите че има достатъчно граждани, които искат да влязат на сесия на съвета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Митковски, не съм казал, че няма граждани, които да искат да
влязат, а казах че няма отправени писмени искания и въпроси, или под
каквато и да е форма по отношение на нашите заседания от страна на
граждани. Това по отношение на последното. По отношение на първото,
което казахте, както знаете заповедта бе издадена и публикувана в петък, в
деня, в който свикахме заседанието на съвета. В случай, че разпоредбите се
запазят в тази форма на заповедта, разбира се, че ще търсим подходящо
помещение, в което да проведем нашето заседание в присъствена форма при
стриктно спазване разпоредбите на заповедта на министъра на
здравеопазването. Така. Това по отношение на въпроса към мен.

Стела НИКОЛОВА
Г-н Балабанов, само една реплика.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама не, няма реплика. Тука си позволих само да отговоря на въпроса
на д-р Митковски. Реплики по отношение на въпрос правилника не допуска.
Колегата Христо Боев поиска думата за питане.
Стела НИКОЛОВА
Публикувана е на 26.02.
Тодор БАЛАБАНОВ
Последната заповед вижте кога е публикувана. Христо Боев има думата
за питания.
Христо БОЕВ
Благодаря. Г-н Председател, уважаеми колеги, първото ми питане е в
следствие на сигнали, които са достигнали до мен в качеството ми на
съветник, отправени както от мои колеги – адвокати, така и от граждани на
Варна. Става въпрос за следното, колеги. Всички знаем, че при не заплащане
в определен срок на публичните задължения към Община Варна е възможно,
а и най-често се минава към процедура по принудително събиране, като
дългът се дава за събиране на съдебен изпълнител. В някои случаи може да
бъде и частен. Какво се случва след като човекът, който дължи суми към
Община Варна, изплати цялото си задължение на частния съдебен
изпълнител. Той заплаща задължението към Община Варна със съответните
лихви, както и таксите към частния съдебен изпълнител. Обикновено на
следващия ден частния съдебен изпълнител превежда сумата към Община
Варна и след два или три дни Община Варна осчетоводява това плащане.
Големият проблем, уважаеми колеги, е че през този период, периода от
момента на заплащане на задължението, повтарям на цялото задължение,
задължението по главницата, по лихвите, както и разноските към частните
съдебни изпълнители до момента на осчетоводяването на тази корекция от
счетоводството на Община Варна продължават да текат лихви. Г-н
Председател, обръщам се й към Вас. Вие сте подготвен юрист. Предполагам
всички си даваме сметка, че това предполага едно лавинообразно покачване
на делата на конвекционните искове към Община Варна с основание чл. 55 и
следващите. Някой ще каже, тук става въпрос за стотинки или за левчета. Да,
зависи от сумата, но всички знаем че при завеждане на такъв иск като се
калкулират към него адвокатския хонорар, съдебно-деловодните разноски и
после разходите по изпълнение стотинките или левчетата стават четири
цифрено число. На второ място, но не и по значение, е разочарованието,
огорчението на нашите съграждани, които изпълнявайки задължението си,

макар и не в срок, но в целия му обем, разбират някой път и след години, че
продължават да дължат лихви върху задължение, което е отдавна платено.
Смятам, че не може софтуера да бъде оправдание за един такъв тип
поведение на общинската администрация и това следва да се коригира.
Второто ми питане, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, е свързан
със следното. Съгласно наредбата за финансовото подпомагане на проявите
по Програма „Спорт“ и по Програма „Социален туризъм“ в Община Варна
всяка година до 31.10 заинтересованите субекти внасят предложенията си за
финансово подпомагане през следващата календарна година. Съгласно чл. 11
и чл. 12 от цитираната от мен наредба комисия от 5 члена, назначена със
заповед на Кмета на Община Варна излиза със становище за включване на
предложенията в програма „Спорт“, респективно „Социален туризъм“ и
предлага размер на финансово подпомагане. Питането ми е по какви
критерии става оценяването на кандидатите и какви критерии се използват
за определяне на размера на финансовото подпомагане от комисията. Не
видях такива норми в наредбата, докато в друг подобен подзаконов
нормативен акт, а именно наредбата за финансово подпомагане на спортните
клубове в Община Варна такива критерии за оценка има предвидени в
разпоредбите на глава четвърта. Това са чл. от 12 до 15. И конкретно къде
можем ние съветниците да се запознаем със съдържанието на протокола по
чл. 13 от цитираната от мен наредба от края на миналата година, респективно
с взетите от комисията решения. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, колега Боев, за коректно поставените въпроси. Има думата
г-жа Стела Николова. Заповядайте.
Стела НИКОЛОВА
Благодаря, г-н Председател. Аз първо искам да попитам нали тази
сесия не се води извънредна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не.
Стела НИКОЛОВА
Защото нямам отговор на предишно мое питане, отправено на сесията
на 16.12 към г-н Портних. Не съм получила отговор на това свое питане. Сега
ще го задам отново. Г-н Портних ще уважи ли предложението на
„Демократична България“ да внесе предложение в Общинския съвет във
връзка със забрана по чл. 48, ал. 12 от Закона за устройство на територията за
ограждане на зелени площи, отредени за зелени площи в м-ст „Салтанат“
парцели. Имам още няколко въпроса, ако позволите.

Тодор БАЛАБАНОВ
Да имате още един да отправите. Заповядайте.
Стела НИКОЛОВА
Аз ще бъда кратка. Въпросът ми е какво направи общинска
администрация по така констатираното незаконно строителство в парцела на
фамилия Марешки в м-ст „Салтанат“. Какви мерки за взети, какво се е
случило, защото там също нямам обещания отговор по въпроса какво се е
предприело относно така категоризирания незаконен строеж на фамилията на
г-н Марешки като подпорна стена или навес, което е смешно при положение,
че г-н Марешки си е вдигнал 217 кв. м. постройка и отделно си е направил
още половин етаж върху къщата. И само конкретно питане, тъй като хората
от ул. „Ружа“ от 2015 г. подават сигнали и желаят улицата им да бъде
асфалтирана, тя изглежда като на снимка от Сирия и искат да знаят кога
конкретно Община Варна ще се заеме с асфалтирането на тяхната улица при
положение, че те коректно си плащат данъците като за хора, които живеят в
един от реномираните квартали на Варна – Цветния квартал. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-жа Николова. Има думата г-н Цончо Ганев за питания.
Цончо ГАНЕВ
Добър ден. Имам следните два въпроса към г-н Портних. Между
другото надявам се да е тук, а не само да му е включен сигнала, че присъства,
тъй като получавам отговори на мои питания постоянно, които са подписани
от друг заместник негов, който по никакъв начин аз не съм убеден, че той
въобще е запознат какво става в града. Затова много ще се радвам ако вземе
някакво участие и каже нещо, най-малкото ще се убедим, че е реално и този
момент е тук, питанията ми са две и са следните. Г-н Портних, осем години
сте кмет на Варна. Осем години не изпълнявате уличната регулация, която се
намира в м-ст „Младост“, приета е и предстои в момента да изтече нейната
давност. Осем години пълно безхаберие и отношение към гражданите на
Варна, които живеят там и нямат най-елементарни условия, които би
трябвало да получават. Осем години вашата администрация не прави
абсолютно нищо. Районната администрация не прави абсолютно нищо и се
оправдава с голяма община. Осем години безхаберието взема своя връх, тъй
като в момента ще изтече давността на въпросната улична регулация и ще се
пристъпи евентуално към нова и колко години ще минат още докато се
започне изграждане на каквото и да било, никой не знае. Защо това нещо се
позволява и защо не се изпълнява. Дори и в момента на колосалния дълг,
който искате да изтеглите и вкарвате и предстои в момента да бъде одобрен
от коалицията, която управлява града, а именно ГЕРБ, ДПС и ВМРО.
38 500 000 лв. ще минат за облагородяване на квартали и подобряване на

инфраструктура, а това нещо отново не е заложено. Години наред това нещо,
тези граждани, които живеят там вие имате ли ги за граждани на Варна или
по никакъв начин не обръщате внимание на това, което имат те като нужди,
тъй като те са данъкоплатци. Вторият ми въпрос, г-н Портних, предстои да
разгледаме бюджета, който сте предложили за тази година. Приоритетите в
този бюджет са меко казано странни за мен и това което предстои да гласуват
мнозинството и да одобрят приоритет е да се дадат и отпуснат средства на
калпак на частни медии, на частни медии подчертавам, които да хвалят по
всякакъв начин вашето управление и работата на мнозинството в Общински
съвет. Но по никакъв начин това не отговаря на обществените нужди. В
същия момент вашият бюджет и вашето мнозинство в момента отхвърля
финансирането на масовия спорт, а именно на нашите деца, където спортуват
да получат подкрепа клубовете. По никакъв начин това не може да се приеме
за нормално. По никакъв начин не може, когато Варна кандидатства, печели
„Младежка столица“ в следващия момент да бъде смазан детския и
юношеския спорт. Не професионалния, а детския спорт по никакъв начин да
не получи подкрепа. Защо това са ви приоритетите, г-н Портних? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колегата Георги Георгиев има думата.
Георги ГЕОРГИЕВ
Да, благодаря, г-н Председател. Въпросите ми са както следва. Първият
ми въпрос е свързан с това, г-н Портних, кога ще бъде задвижена
процедурата и защо тя се бави – процедурата за побратимяване на Варна с
Тулча, Лозенград, Хайфа и Степанакерт. Има взето решение на комисия по
европейски въпроси и международни дейности. На тази комисия единодушно
всички ние, съветниците, които сме нейни членове взехме това решение и
вече искам да обърна внимание, че става въпрос за 2020 г. Вече сме март
2021 г. и не получаваме никаква информация за това, което се случва по тази
тема и във връзка с това предложение. Вторият ми въпрос е свързан с това, гн Портних, защо вашето мнозинство отхвърля развитието на
здравеопазването във Варна. Последната комисия по финанси видяхме как
освен, че беше отхвърлена помощта от 500 лв. еднократна помощ за
медицинските специалисти и лекарите на Варна, по същия начин беше
отхвърлено и финансирането на компютърни томографи, както и
роботизирана медицинска екипировка, която да подобри и поне да вкара в
цивилизовани норми техниката, която се използва в здравеопазването на
Варна. По данни, пак ще кажа, на европейската комисия за да достигне Варна
нивото на здравеопазване и България като цяло нивото на здравеопазване в
първите пет държави в Европа с този темп на развитие ще ни трябват 50
години. Трябва ли да чакаме още време и докога ще губим време и докога
здравеопазването ще бъде не просто не приоритет, а ще бъде забутано някъде

в ъгъла след купените медии, след купените гласове и други подобни.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Георгиев, вторият въпрос бе отправен към колективен орган, а
именно към общинските съветници гласували на заседание на комисия, така
че няма да бъде отговорено на него. Колега Костадинов, имате думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
Здравейте, г-н Председател. Моят въпрос е към естествено кмета на
града Иван Портних. Искам да разбера от времето, в което е стъпил в третия
си пореден мандат колко време е бил на работа, колко време е бил в
командировъчни, колко време е бил в отпуск, колко време е бил в болничен.
Миналата година съм задавал някъде около 15 въпроса. На нито един от тези
въпроси той не отговори нито устно, нито писмено. Получаваме, разбира се,
в продължение да кажем на 2-3 месеца по-късно със закъснение отговори от
Канцеларията на Кмета, които никога не са подписани от него. Всъщност
може би имаше един, който беше подписан от него, но трябва да проверя.
Дори и да е така, това е по-скоро изключение, което потвърждава правилото.
Последният въпрос, който беше зададен или по-скоро предпоследния въпрос,
който беше зададен преди малко от колегата Цончо Ганев, всъщност с него
коментирахме, това че на него въпрос от миналата сесия е отговорено пак със
закъснение от 2 месеца чак на 23.02 и то отново не от самия Портних. Тъй
като виждаме, че в момента Портних или по-скоро профилът на Портних
присъства на сесията, аз искам да разбера първо дали това лице в момента е
тук реално, защото смятам, че е изключително обидно, всеки един от нас е
тук, всъщност имаме само един, който отсъства. Правим го редовно, нито
един от нас не бяга от задълженията си. Изключително обидно е и
унизително за нас като общински съветници пък и за гражданите на града,
които момента наблюдават и слушат тази сесия, лицето което изпълнява
длъжността кмет да не бъде на своя пост. На следващо място искам да
отбележа, че „Възраждане“ като една изключително жестоко одитирана
организация, преди малко имаше коментар от страна на един от общинските
съветници, чието име не запомних, пък и нямам намерение да помня, мисля
че беше от управляващото мнозинство от ГЕРБ, ДПС и ВМРО, че видите ли
„Възраждане“ трябвало да се обърне назад по отношение на своята собствена
прозрачност. „Възраждане“ е най-одитираната организация в България със 7
одита от Сметната палата. Междувременно ние проверихме, оказа се че ГЕРБ
няма нито един одит през последните 3 години и половина, всъщност за 4
години. Така че ние сме много сериозно притеснени как се харчат парите на
субсидията, държавните пари, които са 40 милиона за партия ГЕРБ и в тази
връзка…… Настоявам да получа отговор на въпроса за това колко време
Иван Портних е бил на работа реално последния си мандат. Няма да връщаме

по – назад лентата, от началото на този мандат ноември 2019 г. до сега и
държа да получа отговор на този въпрос сега, защото когато преди сесиите
бяха все пак присъствени и Портних присъстваше поне можехме да го видим,
макар и рядко. От време на време той се появяваше. Разбира се не говореше,
появяваше се за няколко минути. Сега дори и това вече не можем да видим.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега Костадинов, ще дам възможност за отговор след малко.
Костадин КОСТАДИНОВ
Искам да знам и да получа отговор сега от него, не от Вас, г-н
Председател. Към Вас забележки нямам. Вие сте изключително отговорен,
давате думата на всеки, нещо което не можем да отречем по никакъв повод.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колегата Влаев има думата.
Руслан ВЛАЕВ
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, моето питане е към
Кмета на Община Варна г-н Портних. На 04.12.2020 г. входирахме питане от
името на групата с рег. № РД20023389, касаещо културно-историческото
наследство на града ни с няколко въпроса. Сега ще прочета и въпросите.
Защо е замразено реализирането на проекта, чрез който се предвижда
модерно атрактивно представяне на крепостната стена на ул. „Цар Симеон I“.
Кога се предвижда да бъдат финализирани предвидените дейности? Какви са
предвижданията на администрацията за мероприятията, които ще допринесат
за атрактивната презентация на епископската базилика на ул. „Цар Калоян“ и
в какви срокове? Варненската общественост ежегодно получава уверение, че
уникалните артефакти на манастира „Караач теке“ ще бъдат грижливо
съхранени и модерно представени на гражданите и туристи, а до момента
липсва реализация на поетите ангажименти. Работи ли се в посока
формиране на цялостна концепция относно реставрацията, консервацията и
презентацията на това археологическо съкровище. Към настоящия момент
нямам получен отговор. Това са вече реално 3 месеца. Каква е причината за
това, работи ли се по тези поставени въпроси и кога ще получа отговора.
Това ми е моето питане. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на колегата Влаев. Няма други заявки за питания, така че
давам думата на г-н Портних, който виждаме, че е на линия. Заповядайте гн Портних.

Иван ПОРТНИХ
Благодаря. Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, явно е, че този микрофон, тази трибуна по-скоро на
общинския съвет отново се ползва за предизборни цели и внушения, но днес
всъщност е един изключително важен ден за Варна и днес е денят, в който
Общинският съвет трябва да одобри бюджета, с който Варна ще продължи
своето развитие и през 2021 г. Ако ми позволите съвсем накратко искам да
напомня, че за изминалата година на два пъти кредитният рейтинг на
общината беше потвърден. Защо два пъти, защото в условията на кризата с
корона вируса естествено кредитната агенция направи второ обследване с
оглед негативните последици в глобален мащаб от пандемията. И всъщност
отново потвърди изключително добрата финансова стабилност и кондиция на
общината, която сме постигнали всички заедно. Това ни дава основание да
вярваме, че въпреки кризата така както и през 2020 г., всъщност
продължихме да изпълняваме нашите основни задачи и приоритети, каквито
заложихме в бюджета за 2020 г. И смятам, че въпреки, пак подчертавам,
непредвидените въобще обстоятелства, успяхме да изпълним тази програма в
изключително значима степен. Дори я надхвърлихме в действителност.
Бюджетът, който ще бъде разгледан днес от общинския съвет всъщност има
ясни приоритети. В него, в комбинация разбира се и с други възможности,
каквито са европейските проекти и програми, националните програми, които
се отварят, във всяка една от сферите на социално-икономическия живот
всъщност има заложено увеличение на средствата. Визирам социални
дейности, образование, здравеопазване, спорт, култура, така че това е единия
аспект. Другият аспект е, че днес трябва да бъде приет бюджет, който ще
даде възможност за една радикална бих казал крачка напред по отношение на
облагородяването на междублоковите пространства в обхвата на целия град,
визирам този ангажимент, който сме поели наред с големите
инфраструктурни проекти, които реализираме, всъщност целта ни е във всеки
един район на града, във всяко едно междублоково пространство хората да
получат една нормална, съвременна градска среда, така че вярвам, тоест не
вярвам, това всъщност засяга наистина стотици хиляди наши съграждани и
това е една изключително голяма стъпка тези наши съграждани да видят една
положителна промяна на инфраструктурата на малките улици, паркоместата,
зелените площи, зоните за отдих, нови детски площадки, нови спортни
площадки именно пред своя блок, своя вход и пред своите домове. Така че аз
ще спра дотук, защото не искам да забавям работата на съвета, но вярвам че в
днешния ден или да кажем в рамките на тази сесия всъщност съвета ще
подкрепи и ще излезе с решение за приемане на бюджета, което ще ни даде
възможност наистина да продължим уверено напред и да можем това
развитие, което демонстрираме в последните години не само да го запазим, а
и да го продължим. Така че пожелавам на всички вас отговорна и успешна
работа днес. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Портних. Преминаваме към точка втора от дневния
ред: Предложения за решения от постоянна комисия „Собственост и
стопанство“.
Цончо ГАНЕВ
Г-н Председател, имаме реплика към Портних.
Тодор БАЛАБАНОВ
Реплика няма как да имате в темата с питанията и отговорите на
питания, колега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Собственост и стопанство” относно:
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.”.
(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 3049(6)/13,14.07.2020 г. и № 304-9-1(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет –
Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

504-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД21000572ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
през 2021 г.“, съгласно приложение към настоящото решение.

505-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Петко
Бойновски – директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“ с рег. № РД20005454ВН-007ВН/26.01.2021 г.,
Общински съвет – Варна поправя очевидна фактическа грешка в свои
решения № 304-9(6)/13,14.07.2020 г. и 304-9-1(6)/13,14.07.2020 г., както
следва:
текста: „идентификатор 10135.536.598“
да се чете: „идентификатор 10135.536.1104 (десет хиляди сто тридесет и

пет. петстотин тридесет и шест. хиляда сто и четири)“;
като същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег.
№ РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна приема следното
изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2020 г.“: Допълва Раздел XVIII „Недвижими
имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по
придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни и
юридически лица“ с част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район
„Приморски“, Приморски парк, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.536.1104 (десет хиляди сто тридесет и пет. петстотин
тридесет и шест. хиляда сто и четири), предмет на Акт на държавна
собственост № 8703/25.06.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, в изпълнение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20012476ВН/03.07.2020
г., Общински съвет – Варна взема решение Община Варна да проведе
процедура по придобиване безвъзмездно в управление от Държавата, част от
имот – частна държавна собственост, представляващ 2 605 (две хиляди
шестстотин и пет) кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.536.1104 (десет хиляди сто тридесет и пет. петстотин тридесет и шест.
хиляда сто и четири), целият с площ от 7 112 (седем хиляди сто и дванадесет)
кв. м.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за прилагането на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на погоре описания недвижим имот в полза на Община Варна, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2021 г.“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

506-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна
приема „Годишен план за приватизация за 2021 г.”, съгласно приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси
и бюджет” относно:
(1) – промени в структурата на „Звено за услуги в домашна среда“ към
Домашен социален патронаж – гр. Варна.
(2) – приемане бюджета на Община Варна за 2021 г. по приходи и
разходи и приложенията към него, в това число:
– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на
Театрално-музикален продуцентски център – Варна.
– предоставяне на гориво за календарната 2021 г. за нуждите на
Държавен куклен театър - Варна.
– отпускане на финансови средства на Баскетболен клуб „Тича“.
– отпускане на финансови средства за профилактична програма
„Комплексно пост – ковид проследяване“ на „Диагностично - консултативен
център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД.
– изравняване на стандартите за държавна делегирана дейност и местна
дейност, считано от 01.04.2021 г.
– отпускане на финансови средства на Варненска асоциация на
ресторантьори и хотелиери за изложение „Туризъм – експо дестинация Варна
2021 и туристическа конференция „Варна – 100 години курортен град“ 2021.
– отпускане на финансови средства на медии за медийни проекти.
(3) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг.
(4) – промяна на решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 11405(28)/21.03.2018 г., на Общински съвет – Варна, променени с решение № 1564.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г.
(5) – промяна на решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г. на Общински
съвет – Варна.
(6) – даване на съгласие за отпускане на целеви субсидии за изготвяне
на технически проекти, във връзка с изпълнение на Национална програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност.
(7) – изменение и допълнение на т. 9.14 „Цени за ползване на Рибарско
пристанище Варна“ от Приложение № 2 към Наредбата за определянето и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна.

(8) – изменение и допълнение на приложение № 1 и Приложение № 2
към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Варна.
(9) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –Варна
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна.
(10) – изменение и допълнение на чл. 56 от Наредбата на Общински
съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Варна.
(11) – изменение и допълнение на решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. на
Общински съвет – Варна.
(12) – опрощаване на държавни вземания.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

507-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
социалните услуги, чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социалните услуги и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №
РД21003665ВН/23.02.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Да се закрият от 01.04.2021 г. 32 щатни бройки към „Звено за услуги
в домашна среда“ към Домашен социален патронаж, второстепенен
разпоредител с бюджет, както следва: 30 щатни бройки – длъжност домашен
помощник, 0.5 щатни бройки – счетоводител, 0.5 щатни бройки – служител
„Човешки ресурси“, 0.5 щатни бройки – сътрудник „Социални дейности“, 0.5
щатни бройки – касиер.
2. За администриране и управление на социалната услуга „Асистентска
подкрепа“, делегирана от държавата дейност от „Звено за услуги в домашна
среда“ към второстепенния разпоредител с бюджет „Домашен социален
патронаж“, считано 01.04.2021г. да се разкрият следните длъжности:
– социален работник – 4 щатни бройки, счетоводител – 1 щатна бройка,
специалист ТРЗ – 1 щатна бройка, специалист „Човешки ресурси" – 1 щатна
бройка, технически сътрудник – 1 щатна бройка;
– 240 длъжности „асистент“ – (извън щатни).
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на горните решения предвид
необходимостта от осигуряване защита на особено важни и значими
обществени интереси, а именно – навременно разкриване на новата социална
услуга „Асистентска подкрепа“.

508-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл.52,

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.50
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.; чл. 39 и
чл. 94 от Закона за публичните финанси, и по предложения от Кмета на
община Варна с рег. № РД21003045ВН/15.02.2021 г. и № РД21003045ВН001ВН/15.02.2021 г., Общински съвет – Варна:
І. Приема бюджета на община Варна за 2021
разходите, както следва:

г. по приходите и

1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. 1), в т.ч.:

(в лв.)
488 070 000

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.:

208 935 301

Неданъчни приходи за държавни дейности

200 640

Трансфери, в т.ч.:

191 990 652

-обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11/

191 990 652

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

16 744 009

Местни приходи, в т.ч.:

279 134 699

Имуществени и други данъци

86 973 500

Неданъчни приходи

95 605 588

Трансфери, в т.ч.:

/-8 165 120/:

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:
- обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за
зимно поддържане
- получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови
разходи-§ 31–13

3 262 600:
259 700

1.2.

Трансфери между бюджети (нето)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
Временни безлихвени заеми, в т.ч.:

3 002 900
/-3 731 078/
/-7 696 642/
/-98 495/

- предоставени заеми - /-3 769 718 лв./
- възстановени заеми – 3 671 223 лв.
Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч. преходен остатък от
2020 г. в размер на 28 843 337 лв.

104 819 226

2.

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

488 070 000

2.1.

Разходи за държавни дейности

208 935 301

2.2.
а/
б/

ІІ.

ІІІ.

Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни
дейности, в т.ч.:

279 134 699

за местни дейности
за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи

259 513 399
19 621 300

Приема разходите по функции, /Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:

488 070 000

Ф-я Общи държавни служби

27 582 000

Ф-я Отбрана и сигурност

3 910 000

Ф-я Образование

184 790 000

Ф-я Здравеопазване

26 335 000

Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи

22 054 000

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

157 320 000

Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

19 819 000

Ф-я Икономически дейности и услуги

43 220 000

Ф-я Разходи некласифицирани в други функции

3 040 000

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

- дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.5а/
- дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. 6/

1 858 355
8 751 496

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности
/Пр.№ 6а/
- дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в
т.ч.: преходен остатък от 2020 г. – 9 268 323 лв. /Пр. 7/

39 352 733

- дейност „Други дейности по транспорта” за разходите
за транспорт по групи правоимащи /Пр. 9/

9 372 504

- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми /Пр.12/:
- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от финансова
или кредитна институция с поемане на нов общински дълг /Пр.12а/
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на
основание решение №1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №14252(36)19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна /Пр. 12б/
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на
основание решение на Общински съвет – Варна № 14182.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. 12в/
- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от
Европейската банка за възстановяване и развитие, на основание
решение на Общински съвет - Варна № 1030-2(23)/21.12.2017 г. /Пр.
12г/
- Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален
„Фонд градско развитие“ АД и „Банка ДСК АД“ (финансов посредник
на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) на
основание решения на Общински съвет - Варна № 1418-2.I. от
Протокол 36/19.12.2018 г., изм. с решение № 420-2.2 от Протокол
10/16.12.2020 г.; № 1418-2.II. от Протокол 36/19.12.2018 г.; №
1418-2.III. от Протокол 36/19.12.2018 г., изм. с решение № 420-2.1
от Протокол 10/16.12.2020 г. и № 1577-6. от Протокол 39/
24.04.2019 г. /Пр. 12д/
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.4а/
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
42 804 862
- дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие" по §51 и §52 /Пр.4б/
49 728 197
/без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“/
- дейност 832 Трансфер за местни
снегопочистване на общински пътища /Пр.4в/

дейности

за

зимно

поддържане
278 406

и

ІV. Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и
източници на финансиране по бюджета за 2021 г. в размер на 121 424 545 лв., и
Индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни програми и проекти на
Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в размер на 60 578 142 лв., в т.ч. разчет за
капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти /Пр.4,
Пр.34/
V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси Общински
съвет Варна приема Разчет на разходите, финансирани от приходи по §40-00
„Постъпления от продажба на нефинансови активи“ /Пр.8/

VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизационни
сделки в размер на 1 425 279 лв., в т.ч. преходен остатък от 2020 г. -225 279 лв., по
I. Придобиване и основен ремонт на ДМА – 1 353 279 лв. и II. Разходи, свързани с
приватизационния процес – 72 000 лв. /Пр.15/
VII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет за
финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за капиталови разходи
по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на разходите в
съответните функции и параграфи, в размер на 3 002 900 лв. /Пр.10/
VIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Варна приема обекти, финансирани с
преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от ЗДБРБ за 2020
г. в размер общо на 1 724 343 лв. /Пр.10а/
IX. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по функции и
дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на делегиран
бюджет, в т.ч. на Кмета на община Варна, Председателя на общински съвет – Варна,
Кметовете на райони и Кметовете на кметства. /Пр. № 18/
X. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни
разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане на част от
транспортните разходи, съгласно чл.37 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Пр. 21)
XI. Приема лимити за социално – битови разходи и разходи за
представителни цели; общински програми; разчет за целеви разходи,
субсидии и трансфери по бюджета:
1. Приема лимити за:
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за
основни заплати на служителите, съгласно чл.38 от ПМС № 408/23.12.2020 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на Кметовете
на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за
издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.92 от ЗДБРБ за 2021 г.
в общ размер от 48 518 лв. /Пр. 13/
1.3 Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в размер до 1%
от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация“, съгласно чл.92 от ЗДБРБ за 2021 г. в размер на 24 259 лв. /Пр. 13/
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви разходи,
целеви субсидии и целеви трансфери по бюджета за 2021 г., по функции,
както следва:
2.1. функция Общи държавни служби:
по дейност „Общински съвети“, /Пр. 32/ - Програма за дейността на
Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна в размер на 38 380 лв.

2.2. функция Отбрана и сигурност:
- по дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/ - „Програма за
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ 2021 в размер на 180 000
лв., в т.ч. субсидии в размер на 104 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на:
- сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България за финансиране
на програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в
риск – 10 000 лв.
за финансиране на програма за
фондация
„Суицидопревенция“
посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство –
10 000 лв.
- Фондация „Център за социално-екологични практики“ за финансиране на
програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ/сексуално предавани инфекции/ сред
деца и млади хора в риск – 15 000 лв.
- сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“ за финансиране на
програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски
трудNO” – 15 000 лв.
- ОС на БЧК – Варна за финансиране на програма за повишаване
информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране след употреба
на алкохол и упойващи вещества – 7 000 лв.
- сдружение „Живот без алкохол“ за финансиране на изследователска програма
„Епидемиология и профил на острите интоксикации, дължащи се на употреба на
психоактивни вещества“ – 7 000 лв.
- сдружение „Съучастие“ за финансиране на програма за мобилна работа за
превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност – 15 000 лв.
- сдружение „Отвори очи” за финансиране за оборудване на „Дневен център за
работа с деца с проблемно поведение“ към сдружение „Отвори очи” – 25 000 лв.
2.3. функция Образование:
- по дейност „Други дейности за младежта“;
2.3.1. Програма „Младежки дейности 2021“ в размер на 700 470 лв. /Пр. 26/, в
т.ч.:
• по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 5 000
лв.
• по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 21 000 лв., в т.ч.:
- ВСУ “Черноризец Храбър“ – 14 000 лв.;
- Висше училище по мениджмънт – Варна – 7 000 лв.
• по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ утвърждава целево финансиране в размер на 302 000 лв. на:
- доброволчески стажове – 10 000 лв.
- неправителствени организации за проекти – 150 000 лв.
- фондация „Човек на фокус” съгл. споразумение за сътрудничество между
Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна – 23 000 лв.
- СНЦ „Арлекин“ за провеждане на младежки филмов и медиен фестивал
„Арлекин“– 20 000 лв.
- СНЦ „Трансакадемика" за младежка инициатива „Кибермагьосници" – 35 000
лв.
- СНЦ „Моят град“ за младежка инициатива „Младите хора и дигиталната
реалност" – 20 000 лв.

- СНЦ „С грижа за младите" за младежка инициатива „Обединени срещу
агресията!" – 15 000 лв.
- СНЦ „Варна – Европейска младежка столица“ за финансиране за
администриране – 13 000 лв.
- СНЦ „Славянски културен център“ за младежка инициатива „Децата на Варна
рисуват” (второ издание) – 16 000 лв.
• По §61-02 „Трансфери м/у бюджети - предоставени трансфери (-)“ в размер на
58 000 лв., в т.ч.:
- Икономически университет – Варна – 15 000 лв.
- Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна – 12 000 лв.
- Технически университет – Варна – 10 000 лв.
- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – 18 000 лв.
- Колеж по туризъм – Варна – 3 000 лв.
2.3.2. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици
и студенти с изявени дарби през 2021 г.“ по дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр.29/, в размер на 110 000 лв., в т.ч.:
• по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 10 000
лв.
• по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“ – 52 000 лв., в т.ч. на:
- Фондация „Човек на фокус“ за реализиране на Ораторски форум “Гласът на
младите“ – 2 000 лв.
- Фондация „Българска памет“, училища и ЦПЛР за съфинансиране на
ученически семинари за български език и култура – 50 000 лв.
2.3.3. Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца,
ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално
положение през 2021 г.“ по дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 30/, в
размер на 32 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, в т.ч. на:
- фондация „Човек на фокус“ за реализиране на "Лятна ваканционна школа при
Първо българско училище Варна" – 5 000 лв.
- асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“ за реализиране на програма
"Театрална работилница "Усмивка" – 5 000 лв.
- сдружение "Младежки алианс - Варна"; сдружение "Милосърдие за теб" - район
"Владислав Варненчик" за реализиране на подкрепяща, медиаторска програма –
10 000 лв.
2.3.4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
специалисти в община Варна през 2021 г.“, по дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. 31/ в размер на 81 500 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв.
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“
на Съюз на учените-Варна, дейност „Други дейности по образованието“.
2.4. функция Здравеопазване:
Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на
общественото здраве и утвърждава целеви субсидии за осъществяване на общинските
програми, разпределени по лечебни заведения по дейност „Други дейности по

здравеопазване“, §43 „Субсидии
и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ /Пр. 22/, в т.ч.:
2.4.1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” – 2021 г. целева субсидия в размер на 20 000 лв. на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД.
2.4.2. „Скрининг на очни заболявания"- целева субсидия в размер на 20 000 лв.
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД.
2.4.3. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” целева субсидия в размер на 50 000 лв. „Многопрофилна болница за активно лечение
Света Марина“ ЕАД.
2.4.4. „Профилактика за рака на гърдата" – целева субсидия в размер на 15 000
лв. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД.
2.4.5. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза "- целева субсидия в
размер на 20 000 лв. на следните лечебни заведения:
- на „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина - Варна" ЕООД
- 4 000 лв.
- на „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – 4 000 лв.
- на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.
- на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.
- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД - 4 000 лв.
2.4.6. „Скрининг на заболяванията на белия дроб" - целева субсидия в размер на
24 000 лв. на следните лечебни заведения:
- на Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД
- 4 000 лв.
- на „Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово –
Варна” ЕООД - 4 000 лв.
- на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.
- на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД - 4 000 лв.
- на „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД - 4 000 лв.
- на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания - Варна“ ЕООД - 4 000 лв.
2.4.7. “Комплексно пост – Ковид проследяване” - целева субсидия в размер на
10 000 лв. на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД.
2.4.8. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния
пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД, в размер на 150 000 лв., по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“.
2.4.9.
Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" целева субсидия в размер на 10 000 лв. на Варненско дружество по детска
ендокринология по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“.
2.4.10. „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 20 000 лв.
по §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ Варна.
2.4.11. целева субсидия за лечебни заведения в размер на 225 960 лв. по §55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, както следва:

- целева субсидия за лечебни заведения в размер на 107 640 лв. по решение на
Общински съвет - Варна № 1588-6(39)/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на
енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за кандидатстване във фонд "Енергийна
ефективност и възобновяеми източници", изготвяне на проектно предложение и
бизнес план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура за избор
на изпълнител по проекта.
- целева субсидия на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД, в размер на 10 320 лв. по решение на Общински съвет - Варна
№ 362-1(8)/29.09.2020 г. за пред проектни дейности и проектиране за изграждане на
асансьорна уредба.
- целева субсидия на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД в размер на 108 000 лв. по решение на Общински съвет – Варна
№ 497-2(11)/30.12.2020 г. за закупуване на дигитален рентгенов апарат за COVID
зона.
2.5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:
„Социална програма на община Варна за 2021 г.“ по местна дейност 589 “Други
служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ и местна
дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ /без капиталови разходи/, в размер
на 4 280 729 лв. и утвърждава целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ общо в размер на 57 000 лв. /Пр.
16/, както следва:
2.5.1 на Български червен кръст за организиране на коледен благотворителен
концерт „Заедно за Коледа“ и коледни пакети за лица и семейства в неравностойно
положение, в размер на 7 000 лв.
2.5.2 на фондация „Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в
неравностойно положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на
младежи, възпитани в институции и провеждане на беседи - пастирски и
психологически въпроси и отговори“, в размер на 20 000 лв.
2.5.3 за 6 малки проекти на неправителствени организации общо в размер на
30 000 лв.
2.6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда:

2.6.1. Програма за проектиране на обекти, включително обекти - недвижими
културни ценности по бюджета за 2021 г. - 2023 г. по дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", /Пр.23/
2.6.2. целева субсидия в размер на 75 000 лв., съгласно Наредба на Общински
съвет – Варна за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и
благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи,
собственост на община Варна - за реализиране на проекти, по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“
/Пр.2, Пр.5/
2.7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

2.7.1. Програма „Спорт” – 1 800 000 лв., в т.ч. с целеви субсидии за спортни
клубове и организации по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ в общ размер - 1 437 500 лв., дейност „Спортни бази за спорт
за всички“ /Пр. 25/
2.7.2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2021 г., в т.ч.
Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна“ и
Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на
територията на гр. Варна“ - в размер на 2 613 600 лв., в т.ч. по фонд „Култура“ –
1 000 000 лв.“ /Пр. 24/, в т.ч.:
• целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ в размер на 587 000 лв., /Пр.24/, в т.ч. целева субсидия на:
- Фондация „Човек на фокус“ в размер на 30 000 лв., дейност „Други дейности
по културата“ /Пр. 24/
- Общински фонд "Култура" – 489 000 лв., дейност „Други дейности по
културата“ /Пр. 24/
- Народно читалище "Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна за
реализиране на Програма за устойчиво творческо развитие на ансамбъл "Варна" за
2021 г. в размер на 64 000 лв., дейност „Читалища“ /Пр. 24/
- фондация „Свети Константин и Елена“ по Програмата за паметниково,
художествено-пластично и монументално изграждане на територията на гр. Варна в
размер на 4 000 лв., дейност „Други дейности по културата“ /Пр. 24/
• целеви субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ в размер на 487 480 лв., дейност „Други дейности по културата“ /Пр.
24/
• целеви субсидии по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ в размер на 113 000 лв., /Пр.
24/
• целеви трансфер по §61-02 „Предоставени трансфери“ за Театрално-музикален
продуцентски център – Варна за реализиране на постановки за участие в
Международен музикален фестивал в размер на 50 000 лв. /Пр. 24/
• целеви трансфери по §61-02 „Предоставени трансфери“ за подпомагане
дейността на културни институти за съвместно финансиране, съгласно сключени
договори с Министерство на културата в размер общо на 210 000 лв. /Пр.24/, в т.ч. :
- за Театрално - музикален продуцентски център – Варна – 160 000 лв.
- за Държавен куклен театър – 50 000 лв.
2.8. функция Икономически дейности и услуги:
2.8.1. Програма „Спортно туристическа дейност 2021 г.“ в размер на 21 000 лв.
субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Туристически бази“ /Пр.28/.
2.8.2 Програма „Туризъм за 2021 г., в т.ч. Програма 100 – години Варна
курортен град“ в размер на 2 527 700 лв., в т.ч. 45 000 лв. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по икономиката“, /Пр.19/, в т.ч. целева субсидия на:
- на Варненската туристическа камара за провеждане на Черноморски
туристически форум в размер на 5 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи

трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
икономиката“ /Пр.19/
- на Българска асоциация на сомелиерите и вино ценителите в размер на 5 000
лв. за провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“, по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/
- на Съюз на екскурзоводите в България за провеждане на тематични
презентации на 10 езика „Варна-приветства всички Вас!" в размер на 5 000 лв. по §
45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр.19/
- на Сдружение „Български бизнес форуми за организиране и провеждане на
„Innowave Summit 2021" в размер на 30 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
икономиката“ /Пр.19/
- на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите за организиране
и провеждане на "Туризъм Експо дестинация Варна" и туристическа конференция
"Варна -100 години курортен град" в размер на 20 000 лв., по § 45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по икономиката“ /Пр.19/
2.9. Упълномощава кмета на общината да договори условия по предоставянето и
отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. 2.
3. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет –
Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“,
по съответните функции, както следва за:
3.1. функция Здравеопазване:
Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр.2/: – 460 000 лв., в т.ч. за:
3.1.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на местна дейност
469„Други дейности по здравеопазването” – 153 699 лв., в т.ч. 2 900 лв. преходни от
2020 г. /Пр. № 2/
3.1.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” – 306 301 лв., в т.ч. 86 301 лв.
преходни от 2020 г., /Пр. № 2/
3.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:
Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и подпомагане
на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по
социалното осигуряване” /Пр.2/: – 209 600 лв., в т.ч. за:
3.2.1. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по бюджета на
местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 200 000
лв., в т.ч. 3 800 лв. преходни от 2020 г. /Пр. № 2, Пр. № 16/
3.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна
дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 9 600 лв. /Пр. №
2, Пр. № 16/
3.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

3.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на местна
дейност 745 „Обредни домове и зали” – 15 000 лв. /Пр. № 2/
3.4. функция Икономически дейности и услуги:
3.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на местна дейност
849 „Други дейности по транспорта и пътищата” – 9 372 504 лв., в т.ч. 370 000 лв.
преходни от 2020 г. /Пр. 9/
3.5. Утвърждава разходи от преходен остатък на приходите от дарения за
бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на 162 617 лв. по §52
„Придобиване на ДМА“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия и аварии“ за обект "Изграждане подпорна стена на ул. "Борис Киряков" №
31, кв. "Аспарухово" 2020 г. - 2021 г., /Пр. 2, Пр. 4/
4. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от концесионни
плащания през 2021 г. /Пр. 33/
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси за
водовземане на минерала вода за 2021 г. /Пр. 17/
6. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета в размер на 62 000 лв. по бюджета на Общински приют
за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса за притежаване на куче“,
съгласно чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, от общ бюджет за
2021 г. в размер на 497 009 лв. /Пр. 1, Пр.2/
XІI. Приема разпределение на Преходен остатък за 2021 г. в размер на
45 587 346 лв., /Пр. 11/
XIII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2021 г. /Пр.14/
XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи,
финансирани със средства от Европейския съюз и планирани трансфери за
съфинансиране на проекти и програми на ЕС /Пр.34 и Пр.1/
XV. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на временни безлихвени заеми по
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз от бюджета
на община Варна в размер на 3 769 718 лв. за финансиране на проекти и програми на
ЕС, до възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. 34/
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси,

Общински съвет – Варна одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни
дейности за периода 2021-2023 г., съгласно приложение /Пр.36/
XVII. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна определя
второстепенните разпоредители с бюджет за 2021 г., съгласно приложение
/Пр.20/
XVIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 351 700 000 лв.
XIX. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Варна определя максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 323 270 000 лв.
XX. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.94 от Закона за публичните финанси,
чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Варна определя
разходи за изпълнение на дейности от местно значение за райони и кметства, които
се финансират с 30 % от приходите от отдаване под наем на имоти - общински
жилища, предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по Закона
за общинска собственост /Пр.35/
XXI. На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.1, т. 6 и
т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2021 г. до 93 555 000 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2021 г. - до 192 936 000 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени
през 2021 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия
по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. Максимален
размер на издадените общински гаранции към 31.12.2021 г. - до 5% от общата сума
на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за
изпълнението на бюджета на общината.
XXII. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.3, т.2, чл.17, ал.1 и във връзка
Решение № 543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет относно изпълнение на
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г., писмо № 1002-1644/18.11.2020 г. на
Министерството на образованието и науката и Наредба № 24 от 2020 г. на
Министерство на образованието и науката за физическата среда и информационното
и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие:
1. Общински съвет – Варна дава съгласие за изпълнение на дейностите
/извършване на разходи за 12 обекта от образователната инфраструктура в община
Варна, по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на

детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. в размер до 41 200 000 лв., от
които финансиране от Държавния бюджет до 31 200 000 лв. и съфинансиране от
община Варна с банков заем в размер до 10 000 000 лв.
2. Общински съвет – Варна дава съгласие при необходимост Кметът на община
Варна
да
кандидатства
пред
Министерство
на
образованието
за
изменение/допълнение на списъка от обекти и съответните разходи към тях.
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за 2021 г.
да се съблюдават следните приоритети:
1. плащания по обслужване на общинския дълг;
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и
медикаменти;
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и
образователни заведения.
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 95 от Закона за публичните финанси, Общински съвет –
Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10
000 лв. по §00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, местна
дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и
аварии“ /Пр.2/.
XXV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
– Варна дава съгласие временно свободните средства по бюджета на Общината да
се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други
плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
XXVI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Варна дава съгласие при възникнала необходимост и временен
недостиг, да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени
проекти от бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от
Управляващия орган.
XXVII. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.6 от Закона за публичните
финанси, Общински съвет – Варна приема за сведение Протокола от публичното
обсъждане на проектобюджета за 2021 г. /Пр.37/
XXVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна:
- да определи конкретните лица, права и задължения на второстепенните
разпоредители с бюджет.

- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет,
разпределени по тримесечия.
- в изпълнение на решение на Общински съвет - Варна
№ 5677(14)/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в общинските
детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да им бъдат определени и
утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните им бюджети.
- възлага на Кмета на община Варна функцията по изграждането, основния
ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на открито в училищата и
основния ремонт и реконструкцията на площадки за игра на открито и спорт в
детските градини, включени в Разчета за капиталови разходи - функция
„Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на възложител по Закона за обществените
поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата да бъдат определени и
утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата и
детските градини.
- възлага на Кмета на община Варна функцията по реализиране на Програма за
изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г., писмо № 1002-1644/18.11.2020 г. на
Министерството на образованието и науката и Наредба № 24 от 2020 г. на
Министерство на образованието и науката за физическата среда и информационното
и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие и в качеството на възложител по Закона за
обществените поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата да бъдат
определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на
училищата и детските градини.
XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.125 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
– Варна оправомощава Кмета на община Варна, както следва:
1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на изменение в
макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други
непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година:
1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност.
1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да изменя общия размер на
разходите.
1.3. Кметът на общината има право да одобрява допълнителни разходи по
съответните дейности в рамките на бюджета за годината, свързани с превенцията на
разпространението на COVID – 19, лечението на заразените лица или ограничаване
на последствията от COVID – 19.
2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди.
3. след извършване на промените, Кметът включва информация за същите в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
XXX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на
община Варна:

- да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за
развитие.
- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници
на финансиране за авансово финансиране на Европейски програми и проекти при
необходимост.
- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други източници за
авансово финансиране и съфинансиране при необходимост при реализиране на
програми и проекти.
- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз по оперативните програми, съгласно изискванията на
Министерство на финансите.
- да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и
на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
- да сключи договори с Министерството на културата за съвместно финансиране
на културните институти в гр. Варна.

509-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема
решение за безвъзмездно предоставяне като дарение на гориво за отопление
на Театрално-музикален продуцентски център – Варна за основната
сграда и за сцена „Филиал” - 60 000 литра.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Опернофилхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.

510-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема
решение за безвъзмездно предоставяне като дарение на гориво за отопление
на Държавен куклен театър – Варна – 21 429 литра.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Опернофилхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.

511-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Георги
Ганчев – Президент на БК „Черно море-Тича“ с рег. №
РД21001657ВН/26.01.2021 г.,, Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет хиляди
лева) на Сдружение с нестопанска цел за обществена полза „Баскетболен
клуб „Черно море - Тича““, ЕИК 177029421 за сезон 2020-2021 г. на мъжки
представителен отбор и детско – юношеска школа на „Баскетболен клуб
„Черно море - Тича““.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт за
всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, приложение № 25 програма „Спорт“, т. 12.10 Европейско
първенство по художествена гимнастика от бюджета на Община Варна за
2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава представляващия на Баскетболен
клуб „Черно море - Тича“ да представи отчет за разходването на отпуснатите
средства.

512-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от
управителя на „ДКЦ V – „Света Екатерина“ ЕООД с рег. №
РД21002386ВН/03.02.2021 г. Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10 000 лв. (десет хиляди
лева) на „Диагностично - консултативен център V „Света Eкатерина“ –
Варна“ ЕООД за профилактична програма „Комплексно пост – ковид
проследяване“.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, приложение № 22 от бюджета на Община Варна
за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава управителя на „Диагностично консултативен център V „Света Eкатерина“ – Варна“ ЕООД да представи
отчет за разходването на отпуснатите средства.

513-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат изравнени стандартите за местните дейности с
държавните стандарти, считано от 01.04.2021 г. по Социалната програма,
приложение № 16 от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс към договорите за
местни дейности по социалната програма.

514-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Павлин
Косев – председател на Управителния съвет на Варненска асоциация на
ресторантьорите и хотелиерите с рег. № РД21003615ВН/22.02.2021 г.,
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер до 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) на Варненска
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, ЕИК 103657372 за
организиране на международно изложение „Туризъм-експо дестинация
Варна 2021“ и международна туристическа конференция „Варна – 100
години курортен град“ 2021.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“, приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна
– 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава Варненска асоциация на
ресторантьорите и хотелиерите да представи отчет за разходването на
отпуснатите средства.

515-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Наталия
Господинова – Главен редактор на Дарик радио – Варна с рег. №
ОС20000731ВН/22.12.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 540 лв. (четиридесет и
пет хиляди петстотин и четиридесет лв.) с включен ДДС на „Дарик радио“
АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на „Дарик
радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В сключения договор с

медията следва да бъде включено задължение за отразяване на значими
събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ от
бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Дарик радио“ АД да представи
отчет за разходването на отпуснатите средства.

516-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Георги
Костов – управител на „Смарт Хоум Сис ООД“ ООД, собственик на медия
„Нова Варна“ с рег. № РД20023112ВН/01.12.2020 г., Общински съвет –
Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 53
802 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин и два лв.) с включен ДДС на
„Смарт Хоум Сис ООД“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, ЕИК
202977153 за медиен проект за отразяване на културни и други значими
събития на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде
включено задължение за отразяване на културни и други значими събития на
Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по
младежта“, приложение № 26 „Младежки дейности“ от бюджета на Община
Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Смарт Хоум Сис ООД“ ООД,
собственик на медия „Нова Варна“ ЕООД да представи отчет за разходването
на отпуснатите средства.

517-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Деница
Джурова – управител на „Фокус Нунти“ ООД с рег. №
РД20024484ВН/21.12.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 870 лв. (тридесет и

хиляди осемстотин седемдесет лв.) с включен ДДС на „Фокус Нунти“ ООД,
ЕИК 130552817 за реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на
радио „Фокус Варна“, посветено на Община Варна.
В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение
за отразяване на други значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по
културата“ бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Фокус Нунти“ ООД да представи
отчет за разходването на отпуснатите средства.

518-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 14 400 лв.
(четиринадесет хиляди и четиристотин лв.) с включен ДДС на „Роял
Комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 205185996 за популяризиране на събитията и
туристическите услуги в Община Варна по повод „Варна – 100 години
курортен град“.
В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение
за отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“, приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна
– 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава Роял Комюникейшън“ ЕООД да
представи отчет за разходването на отпуснатите средства.

519-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 34 120 лв.
(тридесет и четири хиляди сто и двадесет лева) с включен ДДС на „НЕТ
ФМ“ ЕООД, ЕИК 130500020 за рекламна стратегия за кампания „Варна –
100 години курортен град“.
В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение
за отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна.

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“, приложение № 19 - Програма туризъм, в. т.ч. Програма
„Варна – 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Фреш Медиа България“ да
представи отчет за разходването на отпуснатите средства.

520-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Кирил
Налджиев – управител на Медия груп 24 ЕООД с
рег. №
РД21000510ВН/11.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 лв. (тридесет и шест
хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп 24“ ЕООД, ЕИК 160100650 за
медиен проект за отразяване на културни и други значими събития на
Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде включено
задължение за отразяване на културни и други значими събития на Община
Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт за
всички“, приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община Варна
за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Медия груп 24“ ЕООД да
представи отчет за разходването на отпуснатите средства.

521-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Кристина
Николова – директор „Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. №
ОС21000014ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 лв. (тридесет хиляди
лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560 за медиен
проект за реализиране на ключови проекти за развитието на града. В
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за
отразяване на значими събития на Община Варна.

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт за
всички“, приложение № 25 програма „Спорт“ от бюджета на Община Варна
за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Труд медиа“ ЕООД да представи
отчет за разходването на отпуснатите средства.

522-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Невяна
Троянска, издател на Венис груп с рег. № ОС21000010ВН/11.01.2021 г.,
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер до 7 000 лв. (седем хиляди лв.) с включен ДДС на „Венис
груп“ ЕООД - „БРАТ-BG“, ЕИК 202444664 за популяризиране на ключови
проекти за развитието на Варна през 2021 г.
В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение
за отразяване на значими събития в областта на туризма, културата и спорта
на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“, приложение № 19 Програма туризъм, в. т.ч. Програма „Варна
– 100 години курортен град“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Венис груп“ ЕООД да представи
отчет за разходването на отпуснатите средства.

523-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Р. Широков
– управител на „Клиър Сенс“ с рег. № РД21002300ВН/02.02.2021 г.,
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер до 19 760 (деветнадесет хиляди седемстотин и шестдесет
лева) с включен ДДС на „Клиър сенс“ ЕООД, ЕИК 202670147 за отразяване
на културни, образователни, спортни и други значими събития на Община
Варна.

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение
за отразяване на значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по
младежта“, приложение № 26 „Младежки дейности“ от бюджета на Община
Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Клиър сенс“ ЕООД да представи
отчет за разходването на отпуснатите средства.

524-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Росен
Иванов – генерален директор на „Офлайн магазин“ ООД с рег. №
ОС21000043ВН/25.01.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6 840 (шест хиляди
осемстотин и четиридесет лева) с включен ДДС на „Офлайн магазин“ ООД,
ЕИК 206257441 за отразяване на „Варна – 100 години морски курорт“, 100 г.
Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ - 95 г. и международен фестивал
„Варненско лято“.
В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение
за отразяване на значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по
културата“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „Офлайн магазин“ ООД да
представи отчет за разходването на отпуснатите средства.

525-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Венелина
Гочева – управител на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. №
ОС21000070ВН/10.02.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 лв. (двадесет и девет
хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС на „ПРО НЮЗ
България“ АД, ЕИК 202217061 за медиен проект за популяризиране и

представяне на възможностите за туризъм на Община Варна. В сключения
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на
значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по
културата“ от бюджета на Община Варна за 2021 г.
Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.
Общински съвет – Варна задължава „ПРО НЮЗ България“ АД да
представи отчет за разходването на отпуснатите средства.

526-4. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл.
17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг
чрез сключване на договор за кредит с “Регионален фонд за градско
развитие” АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД,
съфинансиращата институция по инструмента за съфинансиране на проект
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ „Петко
Рачев Славейков 1928“, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., при следните основни параметри:
• Кредитори:
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД
- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД
• Максимален размер на кредита – до 143 230 лв., разпределен както
следва:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 84 506 лева (осемдесет и четири хиляди
петстотин и шест лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – 120 месеца
• Срок на усвояване – до 24 месеца

• Срок за погасяване – 96 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 24 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
• Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б
• Такса управление – без такса
• Такса за предсрочно погасяване – без такса
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно
тарифата на банката
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси.
• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 58 724 лева (петдесет и осем хиляди
седемстотин двадесет и четири лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – 120 месеца
• Срок на усвояване – до 24 месеца
• Срок за погасяване – 96 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 24 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
• Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс на
Банка ДСК АД + надбавка от 2,35% годишно
• Такса управление – 0,3% от размера на дължимата главница на
Кредит Б, дължима ежегодно
• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно
тарифата на банката
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.
1.
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1
и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД,
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на
проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“, по
Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., част от процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 500 935 лв. (петстотин хиляди
деветстотин тридесет и пет лева)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия,
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси,
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т. 1.
III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1
и чл. 19а от Закона за общинския бюджет, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД,
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на
проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция,
рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа
инфраструктура на територията на Община Варна и основен
ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените
за благоустрояване междублокови пространства на територията на
Община Варна” и проект „Благоустрояване на междублокови
пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително
ул. „Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап:
Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774,
през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен
Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в
това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен
Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в
район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр.
Варна“, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – до 40 000 000 лв. (четиридесет
милиона лева)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – 240 месеца
• Срок на усвояване – до 36 месеца от датата на сключване на
договора, без фиксирани траншове
• Гратисен период – 36 месеца от датата на сключване на договора
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – 240 месеца, считано от датата на подписване
на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване. Главницата се погасява на равни месечни
вноски, след изтичане на определения гратисен период.

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства
• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент в размер
на не повече от 1,5%
• Комисионни по кредита:
- Такса управление – до 100 лв. месечно, дължима от месеца на първо
усвояване до окончателното погасяване на кредита;
- Такса ангажимент – до 0,5% на годишна база, дължима върху
неусвоената част от кредита;
- При предсрочно погасяване без такса;
- Наказателна лихва при просрочие на главница – 4% над редовния
лихвен процент на годишна база, дължима за срока на просрочие.
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и
тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише
договорите за кредит и за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.
1.
3. При отказ от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД да финансира проект
„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция,
рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа
инфраструктура на територията на Община Варна и основен
ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените
за благоустрояване междублокови пространства на територията на
Община Варна” и проект „Благоустрояване на междублокови
пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително
ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап:
Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774,
през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен
Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в
това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен
Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в
район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр.
Варна“, Общински съвет – Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1,

чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, взема решение
Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер до 40 000 000 лв. чрез
банков заем със следните параметри:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 40 000 000 лева (четиридесет милиона лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за
публичните финанси (ЗПФ) и бюджетните взаимоотношения на Община
Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона
за публичните финанси.
• Условия и начин на усвояване и погасяване:
- Срок на усвояване на заема – до 4 г.
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване
- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата
- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на
погасяване
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент,
формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера
на заема
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора
от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до
2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на
усвояване;
- Без такси за предсрочно погасяване;
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на
лихва;
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната
кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на
общината.
4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за
избор на финансова или кредитна институция:
4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова
или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на
Община Варна.

дълг;

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския

- Обект на финансирането;
- размер и вид на финансирането;
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за
участие в процедурата;
- Критерии за оценка на офертите;
- срок на валидност на офертите;
- място, срок и начин на подаване на офертите;
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и
лице за контакт;
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на
общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на
общинския бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет
за 2020 г.
4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни,
считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата
на общината.
4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни
дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината
е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на
искането и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.
4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината
назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти.
4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и
икономист.
4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в
процедурата.
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие
кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска
от участника допълнително документи и информация. Комисията разглежда
допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително
обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането на
кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на
общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от

половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е
съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата
оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с
него се сключва договор за заем.
4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не
отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския
съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата.
4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението
на процедурата по причини, които не са били предвидени.
4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата
и часа и мястото на провеждането им.
4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите
договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от
кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. Страните в
преговорите
съставят
проектодоговор,
съдържащ
постигнатите
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат съгласие
за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия
класиран кандидат за провеждане на преговори.
4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките
на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените
преговори.
5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор
на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото
финансиране на проектите, да подпише договора за заем и договора за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението.
IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл.
17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от

Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг
чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско
развитие” АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД,
съфинансиращата институция по инструмента за финансиране на проект
„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на
Община Варна”, при следните основни параметри:
• Кредитори:
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД
- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД
• Максимален размер на кредита – до 30 000 000 лв., разпределен
както следва:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 17 700 000 лева (седемнадесет милиона и
седемстотин хиляди лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита –180 месеца
• Срок на усвояване – до 36 месеца
• Срок за погасяване – 144 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 36 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
• Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б
• Такса управление – без такса
• Такса за предсрочно погасяване – без такса
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно
тарифата на банката
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка
на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по
тези сметка също са обект на особения залог.
• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
• Валута – лева

• Размер на кредита - до 12 300 000 лева (дванадесет милиона и триста
хиляди лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – 180 месеца
• Срок на усвояване – до 36 месеца
• Срок за погасяване – 144 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 36 месеца;
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски;
- Лихвен период – тримесечен.
• Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс на
Банка ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно
• Такса управление – за първата година от срока на кредита - 0,2%
върху размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на
усвояване – 0,1% върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без такса
• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в
случай на рефинансиране от друга банка
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно
тарифата на банката
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка
на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по
тези сметка също са обект на особения залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.
1.
3. При отказ от страна на „Регионален фонд за градско развитие” АД и
„Банка ДСК“ АД да финансират проект „Основен ремонт/реконструкция
на улична мрежа на територията на Община Варна”, Общински съвет –
Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от
Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в
размер до 30 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри:
• Валута – лева

• Размер на кредита - до 30 000 000 лева (тридесет милиона лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за
публичните финанси.
• Условия и начин на усвояване и погасяване:
- Срок на усвояване на заема – до 4 г.
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване.
- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата.
- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на
погасяване.
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент,
формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно.
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера
на заема.
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора
от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до
2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на
усвояване;
- Без такси за предсрочно погасяване;
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на
лихва;
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната
кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на
общината.
4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за
избор на финансова или кредитна институция:
4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова
или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на
Община Варна.
4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския
дълг;
- Обект на финансирането;
- размер и вид на финансирането;
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за
участие в процедурата;

- Критерии за оценка на офертите;
- срок на валидност на офертите;
- място, срок и начин на подаване на офертите;
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и
лице за контакт;
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на
общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на
общинския бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет
за 2020 г.
4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни,
считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата
на общината.
4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни
дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината
е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на
искането и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.
4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината
назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти.
4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и
икономист.
4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в
процедурата.
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие
кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска
от участника допълнително документи и информация. Комисията разглежда
допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително
обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането на
кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на
общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е
съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата
оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с
него се сключва договор за заем.
4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не
отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския
съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата.
4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението
на процедурата по причини, които не са били предвидени.
4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата
и часа и мястото на провеждането им.
4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите
договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от
кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. Страните в
преговорите
съставят
проектодоговор,
съдържащ
постигнатите
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат съгласие
за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия
класиран кандидат за провеждане на преговори.
4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките
на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените
преговори.
5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор
на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото
финансиране на проекта, да подпише договора за заем и договора за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението.
V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17,
ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от
Кмета на община Варна с рег. № РД21003047ВН/15.02.2021 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг
чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско
развитие” АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент
инициатива Jessica и „Банка ДСК“ АД, съфинансиращата институция по
инструмента за финансиране на проект „Изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и

училища на територията на Община Варна”, при следните основни
параметри:
• Кредитори:
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД
- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД
• Максимален размер на кредита – до 10 000 000 лв., разпределен
както следва:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – 180 месеца
• Срок на усвояване – до 36 месеца
• Срок за погасяване – 144 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 36 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
• Максимален лихвен процент – 0%
• Такса управление – без такса
• Такса за предсрочно погасяване – без такса
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно
тарифата на банката
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка
на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по
тези сметка също са обект на особения залог.
• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – 180 месеца
• Срок на усвояване – до 36 месеца
• Срок за погасяване – 144 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 36 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен.

• Максимален лихвен процент – средно-претеглен депозитен индекс
(СДИ) на Банка ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно
• Такса управление – за първата година от срока на кредита - 0,2%
върху размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на
усвояване – 0,1% върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без такса
• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в
случай на рефинансиране от друга банка
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно
тарифата на банката
• Обезпечение – учредяване на особен залог по реда на Закона за
особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на
Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка
на Община Варна, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по
тези сметка също са обект на особения залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.
1.
3. При отказ от страна на “Регионален фонд за градско развитие” АД и
„Банка ДСК“ АД да финансират проект „Изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и
училища на територията на Община Варна”, Общински съвет – Варна, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от
Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в
размер до 10 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 10 000 000 лева (десет милиона лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за
публичните финанси.
• Условия и начин на усвояване и погасяване:

- Срок на усвояване на заема – до 4 г.
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване
- Срок за погасяване – 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата
- Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на
погасяване
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент,
формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера
на заема
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора
от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до
2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на
усвояване;
- Без такси за предсрочно погасяване;
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на
лихва;
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната
кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на
общината.
4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за
избор на финансова или кредитна институция:
4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова
или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на
Община Варна.
4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския
дълг;
- Обект на финансирането;
- размер и вид на финансирането;
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за
участие в процедурата;
- Критерии за оценка на офертите;
- срок на валидност на офертите;
- място, срок и начин на подаване на офертите;
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и
лице за контакт;
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на
общината последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на
общинския бюджет и баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет
за 2020 г.

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни,
считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата
на общината.
4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни
дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината
е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на
искането и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.
4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината
назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти.
4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и
икономист.
4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в
процедурата.
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие
кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска
от участника допълнително документи и информация. Комисията разглежда
допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително
обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането на
кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на
общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е
съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата
оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с
него се сключва договор за заем.
4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не
отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския
съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в
резултат на съществена промяна в обстоятелствата.
4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението
на процедурата по причини, които не са били предвидени.

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата
и часа и мястото на провеждането им.
4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите
договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от
кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. Страните в
преговорите
съставят
проектодоговор,
съдържащ
постигнатите
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат съгласие
за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия
класиран кандидат за провеждане на преговори.
4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките
на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените
преговори.
5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор
на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото
финансиране на проекта, да подпише договора за заем и договора за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението.

527-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във
връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и във връзка с решения
№ 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-5(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет –
Варна, променени с решение 156-4.XXI. от Протокол № 4/11.02.2020 г. и по
предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21003876ВН/24.02.2021
г., Общински съвет – Варна:
1. Изменя свои решения № 1030-2(23)/21.12.2017 г. и № 1140-5(28)/
21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за усвояване)
за Транш 2 в следния смисъл:
„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 40
месеца от датата на подписване на договора за кредит.“
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише
Анекс към договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за
възстановяване и развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.

528-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1
и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с
рег. № РД21003046ВН/15.02.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и
допълва свое решение № 1034-2(№ 23)/21.12.2017 г., в точката, касаеща
срока на усвояване, в следния смисъл:
• Условия и начин на усвояване и погасяване:
- Срок на усвояване на заема – до 31.12.2021 г.
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община
Варна да подпише Анекс към договор № Д18000408ВН/19.03.2018 г., в който
да е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението,
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или
трудно поправима вреда.

529-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД21003676ВН/23.02.2021 г., Общински съвет –
Варна дава на съгласие да бъдат отпуснати целеви субсидии в размер до
20 000 лв. (двадесет хиляди лева) по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ за изготвяне на
технически проекти, във връзка с изпълнението на Националната програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
Средствата да бъдат разходвани от районните администрации, като
субсидията за изготвен и одобрен от Главния архитект на съответния район
технически проект е до 1 500 лв.

530-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
РД20023244ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва т.
9.14 „Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна“ от Приложение

№ 2 към Наредбата за определянето и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Варна, съгласно приложение към
настоящото решение.

531-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 115, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси и по предложение от Кмета на община Варна с рег.
№ РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна изменя и
допълва чл. 67 от Приложение № 1 на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Варна, като се създава нов раздел III. Дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности, отдел „Общинска икономика,
транспорт и реклама“, съгласно приложение към настоящото решение.
531-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
община Варна с рег. № РД21000188ВН-001ВН/12.01.2021 г., Общински съвет
– Варна изменя раздел IV. Дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“ на Приложение № 2 към Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Варна, както следва:
- услугите по т. 4.23, т.4.24 и т. 4.26 се отменят;
- услугата по т. 4.25 се запазва:
№

Наименование

по

на услугата /

Цена на услугата

ред правото
Обикновена
срок

Бърза
лева

срок

Експресна

лева

срок

лева

С. Отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“
4.2
5

Определяне на
място за
спирката, която
ще ползва
превозвачът по
международни
автобусни

До 14
(четиринадесет)
дни.

25,00 лв.

-

-

-

-

линии.

На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на акта,
с оглед защита на важни обществени интереси, а именно: Прилагане от
страна на администрацията на община Варна на разпоредбите на Закона за
автомобилните превози (Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999
г., последно изм. в ДВ бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 108
от 22.12.2020 г.) и Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
(Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в
сила от 14.12.1999 г., последно изм. и доп., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от
2.02.2021 г.).

532-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. №
МД20001442ВН-002ВН/06.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема
изменения и допълнения в Наредбата на Общински съвет – Варна за
определяне размера на местните данъци на територията на Община
Варна, както следва:
В чл. 43, ал. 4 :
Думите „и представяне на удостоверение за предаване за
разкомплектоване“ се заличават.
В чл. 56, ал. 4 :
Думите „ 30 януари“ се заменят с „ 31 януари“.

533-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси, чл. 119 и чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма и по
предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД20023231ИП/02.12.2020
г., Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения в чл. 56, ал. 6 от
Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Варна, както следва:
„(6) Размерът на данъка се определя, както следва:
1. За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“
а) категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка.
б) категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка.
в) категория 4 звезди – 0,90 лв. за нощувка.

г)категория 5 звезди – 1,40 лв. за нощувка.
2. За регистрирани места за настаняване – клас „В“ – 0,50 лв. за
нощувка.

534-4. На основание чл. 62, ал. 1 от Административно-процесуалния

кодекс и по предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински
съвет – Варна с рег. № ОС21000069ВН/10.02.2021 г., Общински съвет –
Варна изменя и допълва свое Решение № 462-3(10)/16.12.2020 г. и същото
придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, по реда на чл. 113, чл.
127, ал. 2, т. 2 и чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта по
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20019337ВН002ВН/18.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя за безвъзмездно
ползване спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“,
СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на I-ва
езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и
Гребна база на спортните клубове (съгласно приложен списък), за срок от 5
(пет) години – 01.01.2021 г. - 31.12.2025 г. Ползването на спортната база да се
осъществява съгласно приет и утвърден график от управителя на ОП „Спорт
– Варна“ за ползване на съответната спортна база.
Общински съвет – Варна освобождава спортните клубове с
предоставено безвъзмездно право на ползване на Общинска спортна база,
които осигуряват целогодишно, според спецификата на вида спорт безплатни
занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, студенти и на
лица в неравностойно положение, от заплащане на разходите за поддръжка и
експлоатация на предоставените им обекти и съоръжения, а именно: разходи
за електроенергия, вода, такса битови отпадъци, данък върху недвижимите
имоти, застраховка на обектите и др.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението и сключването на договор за
безвъзмездно ползване, в изпълнение на горното решение.
На основание чл. 60 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението,
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или
трудно поправима вреда.

535-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС20000581ВН/30.09.2020 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Цвета Лупанова от гр.
Варна.

536-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС20000526ВН/17.08.2020 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Невин Кадън от гр.
Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика” относно:
(1) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6:
„Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от
пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет № 1,
Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна
грижа+“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

537-5. На основание и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и

т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21002935ВН/12.02.2021
г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата,
предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен
приоритет № 1, Специфична цел № 1, наименование BG05M9ОP001-6.002
„Патронажна грижа +“.
2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими
правни и фактически действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура
и духовно развитие” относно:
(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд
„Култура”.
(2) – именуване на улица, находяща се в Западна промишлена зона,
район „Владислав Варненчик“, гр. Варна.
(3) – именуване на улица, находяща се в с. Звездица, община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

538-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна и по предложение
на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна избира
временни членове на Експертния съвет на фонд „Култура”, както следва:
1. Симеон Лютаков;
2. Кремена Цанкова;
3. арх. Владимир Попов;
4. Росица Тодорова;
5. Александър Донев;
6. Антон Момчилов.

539-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от
Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на
територията на Община Варна и по предложение от Николай Костадинов кмет на район „Владислав Варненчик“ с рег. № АУ115878ВЛ-

002ВН/07.12.2020 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 4090 до
о.т. 4092, находяща се в Западна промишлена зона, район „Владислав
Варненчик“, град Варна с наименованието „Западна индустриална“.

540-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, т. 1 и чл. 10, т. 3 от
Наредбата за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на
територията на Община Варна и по предложение от Станислава Христова кмет на кметство Звездица, община Варна с рег. № РД21000183ЗВЦ001ВН/07.01.2021 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 183, 188
до о.т. 189, находяща се в с. Звездица, община Варна с наименованието
„Слънце“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Архитектура и градоустройство” относно:
(1) – отмяна на Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г., № 1405-81(35)/05.10.2018 г., № 487-6(10)/16.12.2020 г., № 487-6-1(10)/16.12.2020 г. на
Общински съвет – Варна и поправка на очевидна фактическа грешка в
Решения № 574-9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)/31.01.2018 г. на
Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Я:

541-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по доклад от Кмета на Община
Варна с рег. № РД21003815ВН/24.02.2021 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Отменя Решения № 1405-8(35)/05.10.2018 г. и № 1405-81(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна;
2. Отменя Решения № 487-6(10)/16.12.2020 г. и № 487-61(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна;
3. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 574-9
(14)/20.12.2016 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1 – 5
от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за
устройство на територията“.
4. Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 108810(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна, като текста „чл. 16, ал. 1
– 5 от Закона за устройство на територията“, да се чете „чл. 17 от Закона за
устройство на територията“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Туризъм,
търговия и рекламна дейност” относно:
(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на
територията.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

542-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 56, чл. 57, чл.
57а от Закона за устройство на територията и по предложение на Тодор
Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с изх. №
ОС21000080ВН/15.02.2021 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за
реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от
Закона за устройство на територията, приета с Решение № 1270-10(26)/13,
14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна, както следва:
§ 1. Изменя наименованието на Наредбата, както следва: Наредба
на Общински съвет – Варна за условията и реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на
територията.
§ 2. Чл. 1 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за поставяне и ползване,
както и реда за премахване на преместваеми обекти (ПО) по смисъла на чл.
56, ал. 1 и чл. 57а от Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1, от
02.01.2001 г.) на територията на Община Варна.
§ 3. Чл. 3 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 3. С настоящата наредба се определят градоустройствените
изисквания при поставянето на преместваеми обекти на територията на
Община Варна и правомощията на административните органи на Община

Варна и районите в Община Варна относно условията и реда за издаване на
разрешения за поставяне на ПО по смисъла на настоящата наредба, режима
на ползване на обектите и заплащане на дължимата цена.
§ 4. Чл. 6, ал. 1 се допълва с нови точки - 15, 16 и 17, както следва:
т. 15 бул. „Васил Левски“;
т. 16 ул. „Мара Тасева“;
т. 17 бул. „Народни Будители“.
§ 5. Чл. 6, ал. 2 се допълва и придобива следния вид:
Чл. 6 (2) Забраната по предходната алинея, отнасяща се до изброените
улици, включително и 20-те метра по тяхното протежение, не се отнася до
пунктовете за продажба на периодичен печат, дребно пакетирани хранителни
стоки и тютюневи изделия, както и сезонните обекти по чл. 22, т. 4 от
наредбата, както и за обекти с площ до 15 кв. м. и маси/витрини с площ до 5
кв. м.
§ 6. Създава се нова ал. 3 в чл. 13 със следния текст:
Чл. 13, ал. 3 При намерение на стария собственик да извърши
разпоредителна сделка с преместваем обект за търговия, включително и по
реда на чл. 15 от Търговския закон, както и при желание от негова страна да
освободи заеманата позиция чрез демонтаж на ПО, същият е длъжен да
уведоми писмено органа, издал разрешението за поставяне за датата, на която
ще освободи заеманата позиция. За извършения демонтаж се съставя
двустранен протокол.
§ 7. Чл. 18 придобива следния вид:
Чл. 18. Върху ПО или на видно място в него трябва да бъде отбелязан
номера му в схемата, името и адреса на собственика и номера на
разрешението за поставяне на ПО.
§ 8. В чл. 22 думите „за поставянето им“ се заменят със „за
ползването им“ и се изменят т. 1 и т. 4, който придобива следния вид:
Чл. 22. Преместваемите обекти съобразно срока за ползването им могат
да бъдат:
1. целогодишни – със срок за ползване до 7 (седем) години върху имоти
– общинска или държавна собственост, разположени по схема, която ce
одобрява от компетентния орган, съгласно Закона за устройство на
територията или Закона за устройството на черноморското крайбрежие и
може да бъде актуализирана във връзка с възникнали обществени или други
конкретни нужди;
4. сезонни обекти, функциониращи за времето от 1-ви април до 31-ви
октомври всяка година, за срок не по-дълъг от 7 / седем/ години.
§ 9. Чл. 23а, ал. 1 се допълва и придобива следния вид:
чл. 23а. (1) Преместваемите обекти по чл. 21, ал. 1, т. 2, включително
чадъри, сенници, тенти, навеси и други, разположени на територията на
Приморски парк, Аспарухов парк и Централна градска част, заключена
между бул. „Мария Луиза”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Приморски” и ул.

„Александър Дякович”, следва да са задължително в цветова гама по
каталога на Pantone, с номера: white, cool gray 1U, cool gray 2U, съгласно
Приложение 1 към настоящата Наредба.
§ 10. Създава нов чл. 23б със следното съдържание:
Чл. 23б. Преместваемите обекти, разположени на територията на
Приморски парк, Аспарухов парк и по бул. „Княз Борис I“ следва да
отговарят на изискванията на чл. 23а, ал. 1 или изключения се допускат
единствено по утвърден от Главния архитект на Община Варна проект.
§ 11. Чл. 27, ал. 1 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 27. (1) След решение на общинския ЕСУТ схемите за поставяне на
ПО се съгласуват от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община
Варна, в която участват четирима общински съветници, определени от
председателя на Общински съвет - Варна и трима служители от общинската
администрация в срок до 15-и януари на съответната година.
§ 12. Чл. 28 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 28. Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия на
открито със сезонни стоки, в това число маси пред заведения, витрини,
фризери, кафе-машини и други, се изработват от съответната районна
администрация в срок до 15-и януари на текущата година. В 14-дневен срок
от изработването им схемите се съгласуват от комисия, назначена със
заповед на Кмета на Община Варна, в която участват четирима общински
съветници, определени от председателя на Общински съвет – Варна и трима
служители от общинската администрация и се одобряват от Главния
архитект на Община Варна в срок до 15-и февруари на текущата година.
§ 13. Чл. 29 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 29. Схемите за разполагане на кратковременни преместваеми
обекти за търговия по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 2, в това число с
мартеници, коледни и великденски стоки и други, свързани с провеждане на
конкретно мероприятие, се изработват от съответната районна
администрация в срок до 45 дни преди провеждане на съответното
мероприятие. В 15-дневен срок от изработването им схемите се съгласуват от
комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна, в която участват
четирима общински съветници, определени от председателя на Общински
съвет - Варна и трима служители от общинската администрация и в срок до
20 дни преди началото на съответното мероприятие се одобряват от Главния
архитект на Община Варна.
§ 14. Чл. 30 се допълва и придобива следния вид:
Чл. 30. Схемите за разполагане на ПО в Приморски парк, Аспарухов
парк и по бул. „Княз Борис I“ се изработват служебно от техническата
служба на общинската администрация до 30-ти ноември на предходната
година.
§ 15. В чл. 32, ал. 1 изразът „се определят от комисия, назначена със
заповед на Кмета на Община Варна, в която участват четирима

общински
съветници
и
трима
служители
от
общинската
администрация“ се заменя с израза „се съгласуват от комисия,
назначена със заповед на Кмета на Община Варна, в която участват
четирима общински съветници, определени от председателя на
Общински съвет - Варна и трима служители от общинската
администрация“ и придобива следния вид:
Чл. 32. (1) След решение на общинския ЕСУТ схемите за поставяне на
ПО по чл. 30 от настоящата наредба се съгласуват от комисия, назначена със
заповед на Кмета на Община Варна, в която участват четирима общински
съветници, определени от председателя на Общински съвет - Варна и трима
служители от общинската администрация в срок до 15-ти януари на
съответната година.
§ 16. Чл. 36 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 36. Срокът на действие на схемите по чл. 24, включително и за
сезонни преместваеми обекти, е 7 (седем) години. Срокът на действие на
схемите по чл. 30 е до 7 (седем) години и се съгласува от комисията по чл. 32,
ал. 1. След изтичане на този срок се изработва нова схема по реда на
настоящата наредба.
§ 17. Чл. 38, ал. 3 и ал. 4 се изменят и придобиват следния вид:
(3) След решение на общинския ЕСУТ схемите по ал. 1 се разглеждат
и се съгласуват от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община
Варна, в която участват четирима общински съветници, определени от
председателя на Общински съвет - Варна и трима служители от общинската
администрация, в срок до 15-и януари на съответната година.
(4) Схемите по предходната алинея се одобряват от Министъра на
туризма по предложение на Кмета на Община Варна. В предложението
задължително се предлага срок за действие на представената за утвърждаване
схема и се удостоверява съответствието ѝ с настоящата наредба.
§ 18. В чл. 39, ал. 1 думите „Министъра на регионалното развитие и
благоустройство“ се заменят с „Министъра на туризма“, както следва:
Чл. 39. (1) Преместваемите обекти в имоти – държавна собственост,
които са обект на договори за концесия или приравнени на тях наемни
договори, се разполагат въз основа на схема, одобрена от Министъра на
туризма, по предложение на концесионера или наемателя. Изработването на
схемата, съгласуването и одобряването ѝ се извършват по реда, посочен в
съответния концесионен или наемен договор.
§ 19. Чл. 45 придобива следния вид:
Чл. 45. (1) За поставяне на преместваеми обекти в имоти, които не са
собственост на държавата или общината, се изисква скица-предложение с
указан начин на поставяне на преместваемия обект, съгласувана с Главния
архитект на съответния район.

(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото
разположение на преместваемия обект в поземления имот и неговия вид,
размер и функционално предназначение, както и проекти за мероприятия за
осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване в
зависимост от функцията на обекта.
(3) Общата квадратура на ПО и застроените до момента обекти в имота
не може да надвишава допустимите норми на застрояване, посочени с
устройствените параметри на зоната, в която се намира имотът.
(4) Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни
граници се определят със скицата по ал. 1, съобразно правилата за строежи
по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, издадена от Министъра на регионалното развитие и
благоустройство.
§ 20. Чл. 46 придобива следния вид:
Чл. 46. Преместваемите обекти, разположени в частни имоти, ce
поставят без одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ, освен в случаите, когато
частните имоти представляват недвижимо културно наследство или попадат
на територията на курортните комплекси.
§ 21. Чл. 47, ал. 2, т. 3 придобива следния вид:
3. актуална снимка на обекта, а за нови обекти – примерен проект и
снимка на мястото за разполагане;
§ 22. Чл. 55 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 55. Разрешението за поставяне на преместваеми обекти в частни
имоти се издава на името на ползвателя от Кмета на района по искане на
ползвателя и съобразно скица, съгласувана по реда на настоящата наредба, в
14-дневен срок от постъпване на искането, като в разрешението фигурира и
името на собственика.
§ 23. В чл. 62, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 се изменят по следния начин:
Чл. 62. (1) Сроковете, за които се издават разрешенията за поставяне на
преместваеми обекти, в зависимост от вида на обектите, са както следва:
1. за целогодишни обекти – до 7 (седем) години;
2. за сезонни – функциониращи през периода от 1-ви април до 31-ви
октомври, за срок не по-дълъг от седем години;
5. за обекти, разположени в частни имоти – до 10 (десет) години,
съобразно срока, посочен в писменото съгласие от собственика на
поземления имот или писмения договор за наем на заетата от преместваемия
обект площ.
§ 24. Чл. 63, т. 5 и т. 7 придобиват следния вид:
5. площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта и
местонахождението му, указано точно върху одобрена схема по реда на
настоящата глава, или скица, изготвена от съответната техническа служба;

7. задължения на ползвателя, включително поддръжката и хигиената на
прилежащите площи;
§ 25. Чл. 65 придобива следния вид:
Чл. 65. Поставянето на нови преместваеми обекти се извършва в
присъствието на представител на съответната районна администрация, за
което се съставя двустранен протокол.
§ 26. Чл. 66 се изменя и придобива следния вид:
Чл. 66. В преместваемия обект ползвателят е длъжен да съхранява
заверено за вярност копие от разрешението за поставяне на преместваемия
обект, както и от одобрената схема или скица, указваща точно обекта за
търговия.
§ 27. Изменя т. 1 на чл. 68, ал. 1 по следния начин:
1. при наличие на предпоставките на чл. 57а, ал. 1, т. 1-8 от ЗУТ;
§ 28. В чл. 70 се изменят ал. 1, ал. 5 и ал.7 и придобиват следния
вид:
Чл. 70. (1) Процедурата по премахване на преместваеми обекти се
провежда по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията и
започва със съставяне на констативен акт в 7-дневен срок от установяване на
някое или повече от обстоятелствата по чл. 68 от служители по контрол на
строителството при Община Варна или служители на районните
администрации, упълномощени за това със заповед на Кмета на Община
Варна, а за обекти, поставени на територията на националните курорти – от
органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
(5) Когато собственикът на ПО, поставен в имот – общинска или
държавна собственост, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен
или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният
акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в
присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата
на общината, района или кметството, за което се съставя констативен
протокол, подписан от двама свидетели.
(7) При неспазване на срока за доброволно премахване, определен в
заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително от Община Варна, като
направените разходи са за сметка на лицето, посочено в заповедта на Кмета
на Община Варна. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на ПО
и протокол за извършените разходи за дейностите по премахване,
транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на Община Варна
подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране
на вземането от задължените лица по реда на чл. 418 във връзка с чл. 417, т. 2
от Гражданския процесуален кодекс.
§ 29. Отменя ал. 2 на § 7 от Преходни и заключителни разпоредби и
изменя ал. 1 от същия, по следния начин:
§ 7. За 2021 г. заявленията за издаване на разрешения за поставяне на
всички преместваеми обекти по чл. 56, ал.1 от ЗУТ се подават до 10.04.2021

г., като след решение на ЕСУТ при Община Варна схемите за поставяне на
преместваеми обекти се съгласуват с комисията по чл. 27, чл. 28, чл. 29 и чл.
32 от настоящата Наредба в срок до 25.04.2021 г. и се одобряват от Главния
архитект на Община Варна в срок до 15.05.2021 г.
§ 30. В чл. 6, ал. 1, т. 9, чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 47, ал. 4, чл. 50, ал. 1 и
чл. 53 думите „Морската градина“ се заменят с „Приморски парк“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна във
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД да участва в насрочени
през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи събрания на
съдружниците на дружеството.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

543-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна упълномощава
представителя на съдружника Община Варна във „Водоснабдяване и
Канализация – Варна“ ООД – общинският съветник Светлозар Иванов
Чорбаджиев, да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г.
редовни и извънредни общи събрания на съдружниците на дружеството, като
участва в разискванията по точките в предварително обявения дневен ред за
всяко заседание и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на
представителят на съдружника община Варна да внесе писмен доклад за
взетите решения на всяко едно от проведените редовни и извънредни общи
събрания на „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да
участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация - Варна“ ООД, насрочено на 11.03.2021 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

544-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от
капитала на търговските дружества и във връзка Покана рег. №
ОС21000086ВН/17.02.2021 г. от Валентин Вълканов – управител на
„Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД, Общински съвет – Варна
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският
съветник Светлозар Иванов Чорбаджиев, а при невъзможност за участие,
същият да бъде заместен от Бранимир Николаев Балачев – общински
съветник, който да участва в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД, на 11.03.2021 г. от 11:00
часа, в зала „Колегиум“, ет. 1, в сградата на Централно управление на
Дружеството, гр. Варна, ул. Прилеп № 33 и да гласува по посочените в
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за приемане
на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София
и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на
държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството
върху 6 949 броя дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки
един, представляващи 50,98 % от капитала на „Водоснабдяване и
Канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.
София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска,
определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по
вписванията, в размер на 694 900 лв., съгласно постъпил в МРРБ Доклад на
експертите
по
Акт
за
назначаване
на
вещи
лица
№
20200930141624/02.11.2020 г. на Агенцията по вписванията.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на
държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството
върху 6 949 дяла от капитала на „Водоснабдяване и Канализация - Варна“
ООД държавата ще запише и придобие 694 броя акции с номинална стойност
1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща
номинална стойност от 694 000 лева.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за промени
в дружествения договор на „Водоснабдяване и Канализация - Варна“ ООД,
във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, както следва:
2.1. В чл. 5 текста „Държавата – представлявана от определено от
Министъра на МРРБ лице“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.
София.“
2.2. В чл. 11, ал. 2, б. „А“ думата „Държавата“ се заменя с „Български
ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.“ – Да участва в разискванията по тази
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община
Варна.
544-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна решава
след участието си в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и Канализация – Варна“ ООД, представителят на съдружника Община Варна
да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да
участва в редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,
Варна, насрочено на 10.03.2021 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

545-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е
от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № ОС21000083ВН/16.02.2021
г. от Областния управител на област с административен център Варна,
Общински съвет – Варна упълномощава, при невъзможност на кмета на
Община Варна да присъства, представителя на Община Варна – общинския
съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в редовно Общо събрание
на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна, което ще се проведе на
10.03.2021 г. /сряда/ от 14,00 часа, чрез видеоконферетна връзка, и да
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има
следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане бюджета
за 2021 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на отчета
по бюджета за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата
защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на отчета
за дейността за 2020 г. на Асоциация по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Варна.“ - Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата
защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на
инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за
2021 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед
най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
545-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна решава
след участието си в редовното Общо събрание на Асоциация по В и К на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация –
Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, общинският съветник
Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на Общински съвет –
Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 14

от заседание, проведено на 04.03.2021 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма приети решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

