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  ПРОТОКОЛ 

 

№ 12 

 

Днес 09.08.2021 г. от 15:30 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси и 

бюджет“. 

 

  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 

  Ахмед Ахмед 

  Венцислав Сивов, 

  Деян Пейчев 

  Йордан Павлов  

  Красен Иванов   

  Марица Гърдева 

  Мартин Златев 

  Станислав Иванов,   

  Стефан Станев 

  Стоян Попов 

  Христо Атанасов 

  Цончо Ганев  

Янко Станев. 

 

  Отсъстваха: Людмила Колева – Маринова,   Мария Ангелова – 

Дойчева и Щериана Иванова.   

 

Присъстваха още:  Анна Николова – началник отдел към дирекция 

„Образование и младежки дейности“ и адв. Деяна Стефанова – адвокат-

довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи заседанието 

да протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД21015937ВН/03.08.2021 г., относно осигуряване на средства за 

неотложен текущ ремонт на покрив на сграда с административен адрес гр. 

Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

2. Разни. 

          

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

предложението не се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД21015937ВН/03.08.2021 г., относно осигуряване на 

средства за неотложен текущ ремонт на покрив на сграда с административен 

адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

 

Давам думата на г-жа Анна Николова – началник отдел към дирекция 

„Образование и младежки дейности“. 

 

Анна НИКОЛОВА 

         Представи кратка информация по предложението на Кмета на 

Община Варна, относно осигуряване на средства за неотложен текущ 

ремонт на покрив на сграда с административен адрес гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ № 7. 

    

  Цончо ГАНЕВ  

Искам да помоля преди заседанието на Общинския съвет да ни 

предоставят информация какви ремонти са правени през последните пет 

години от страна на общината за тази сграда. 

 

 Бранимир БАЛАЧЕВ 

След проведени дебати председателят на комисията предложи до 

предстоящото заседание на Общинския съвет да отправи запитване до 

дирекция „Образование и младежки дейности“ за извършените ремонти 

дейности на сградата през последните пет години, кой е изпълнителя, както 

и дали е включено в искането ремонт на покривната хидроизолация. 

  

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението на 

Кмета на Община Варна комисията взе следното решение. 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за 

публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 

РД21015937ВН/03.08.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Център за подкрепа за личностно развитие - Център за специална 

образователна подкрепа като възложител съгласно Закона за обществените 

поръчки да  извърши текущ ремонт на покривната хидроизолация и 

водосточната инсталация на  училищна сграда с идентификатор 

10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна с административен адрес гр. Варна, ул. 

„Петко Стайнов“ №7. Средствата за ремонта в размер на 69 153 лв. с ДДС 

да се осигурят от бюджета на Община Варна за 2021 г., функция 

„Образование“, чрез компенсирана промяна, както следва:  
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Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 

дофинансиране на дейност 321 „Специални училища и центрове за 

специална образователна подкрепа“, §51 „Основен ремонт“, обект Център 

за подкрепа за личностно развитие - Център за специална образователна 

подкрепа „Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на 

достъпна среда за нуждите на Център за специална образователна подкрепа 

– Варна на имот с адрес гр.Варна, ул. Петко Стайнов“ № 7“ в размер на 

21 210 лв. с включен ДДС. 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2021 г. в 

местна дейност 389 „Други дейности по образование“, § 10-20 „Външни 

услуги“ в размер на 34 543 лв. с включен ДДС. 

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2021 г. за 

дейност 321 „Специални училища и центрове за специална образователна 

подкрепа“, дофинансиране на § 10-30 „Текущ ремонт“ в размер на 55 753 лв. 

с включен ДДС. 

Компенсирана промяна на средствата в държавна дейност 321 

„Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа“, § 

10 00, в размер на 13 400 лв. с включен ДДС. 

Промените да се отразят в  Приложение № 4 „Разчет за финансиране 

на капиталови разходи   по  функции и източници   на  финансиране“ към 

бюджета  на община Варна за 2021 г. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда. 

  

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 

 

Край на заседанието: 16:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „ФБ“:                                                         

 

_____/П/____________                                              _____/П/____________ 

 

/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ЕМИНОВА/ 


