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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 32 

 
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 

Балабанов, се проведе на 31.01.2023 г. (вторник) от 10:30 ч. до 11:10 ч. 

 

Присъстват 42 общински съветници, отсъстват 9: 

 

Анелия Димитрова КЛИСАРОВА 

Генадий Христов АТАНАСОВ  

Ивайло Христов МИТКОВСКИ  

Калин Колев МИХОВ 

Мария Тодорова ТОДОРОВА 

Мартин Светлозаров БАЙЧЕВ 

Николай Красимиров ГЕОРГИЕВ  

Щериана Валентинова ИВАНОВА  

Янко Петров СТАНЕВ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Откривам днешното Тридесет и второ заседание на Общински съвет – 

Варна. По уважителни причини отсъстват Анелия Клисарова, Генадий 

Атанасов, Николай Георгиев, Мария Тодорова, Щериана Иванова, Ивайло 

Митковски, Мартин Байчев.  

Преди да разгледаме дневния ред на днешното заседание, колегата 

Юлиян Губатов отправи искане да ни запознае със съдържанието на 

декларация от групата на „Възраждане“. Заповядайте, колега.  

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Господин председател, колеги. Декларация от групата на ПП 

„Възраждане“. България е на исторически път – да унищожи сама валутата 

и финансовия си суверенитет или да запази този последен белег на 

независимост. Външни сили ни разпореждат да унищожим валутата, а 

финансовия суверенитет да прехвърлим на бюрократите в Брюксел, които 

доказаха, че най-добре могат само да генерират дългове. Във времената на 

дигитални пари ни обясняват, че ще избегнем превалутирането, щели сме да 

влезем в клуба на богатите, но не обясняват, че и там ще сме обслужващ 

персонал. Милиардите валутни резерви, които днес гарантират валутния 

борд, са апетитна хапка, а ниският ни външен дълг дава още по-необятен 

хоризонт за усвояване. Не става въпрос за замяната на едни хартийки с 

други. Става въпрос за финансовия ни суверенитет. Румъния, Чехия, Полша 

и Унгария също са задължени да влязат в Еврозоната, но за пореден път го 
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отлагат. Румъния отложи приемането на еврото до 2029 г. Вече трета 

седмица във Варна тече подписка за референдум в защита на българския 

лев. А референдумът е висша форма на демокрация и десетки хиляди 

варненци го подкрепиха само за първите две седмици. Искам да благодаря 

на доброволците на „Възраждане“ – Варна, партньорските организации, 

гражданите, които събират подписи за историческата кауза. Благодаря ви, 

че въпреки студа, вятъра и снега вие сте там. Не отстъпвайте и крачка! Ще 

успеем, защото вас ви има. Да живее България!  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното заседание, 

колеги. Изпратен ви е предварително в срока по Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна. Състои се от три 

точки. Имате думата за мнения и съображения. Колега Капитанов, 

заповядайте – заявка за изказване.  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. На 11 януари сме 

входирали искане за разглеждане по спешност на точка, свързана с 

решението на Общински съвет – Варна за апортиране на акциите в 

Пловдивски панаир, на „Международен Пловдивски панаир“ АД, в „Пълдин 

Туринвест“. 

На всички ви е ясно вече, че това, което предупредих преди година и 

половина – националният скандал, той вече се развихря. Предполагам, че 

знаете, днес сутринта дори имаше заседание на парламентарна комисия 

нарочно по този повод, в която между другото излязоха допълнително 

притеснителни данни за цялата тази организация, включително факта, че 

„Пълдин Туринвест“ не е разпределял дивидент от самото апортиране на 

акциите на Пловдив в „Международен панаир Пловдив“, в съответното 

дружество. Което означава примерно повече от 10 години. Нещо повече, там 

се оказва, че те дават отчет веднъж на 10 години, тоест събират се веднъж 

на 10 години и няма абсолютно никакъв контрол. Не на последно място 

остава въпросът за обосновката. Ако си спомняте, ако сте чели мотивацията 

на общинската администрация, която беше буквално копирана от искането 

на „Пълдин Туринвест“, в нея беше посочена като една от основните 

причини ситуацията, свързана с Ковид. Ами всички ние знаем добре, че това 

вече не е актуално. Разбира се, остава въпросът как може едно дружество, 

което е оценено между 120 и 400 милиона лева… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се извинявам, че Ви прекъсвам – отивате по същество по темата.  
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Николай КАПИТАНОВ 

Добре. По същество….значи, това, което искам да се включи точката, 

защото сме я подали по нормалния ред. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. И спешният характер какъв е?  

 

Николай КАПИТАНОВ 

Спешният порядък е такъв, че в момента се води процедура, която 

може да ощети, ако бъде завършена тази процедура по апорт, при 

положение, че в момента има промяна в обстоятелствата, това може да 

ощети варненци и не само варненци и България. Освен това да не говорим 

какъв имиджов ефект носи върху нас. Само за справка, между другото, 

последно приключвам, оказва се, че нашият така господин кмет не просто 

не уважава Общинския съвет на Варна в подобни събития, появява се рядко, 

епизодично, не дава отговори, но също така има същото отношение и към 

парламента. Той днес е поканен. Не просто не е отишъл, не е изпратил 

представител на Община Варна, която да отговори на въпросите. Благодаря. 

Очаквам точката да бъде включена в дневния ред.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. И за очакването най-вече. Спешен характер не сте 

мотивирали по смисъла на правилника. Това, което казахте, не отговаря на 

истината в голяма част от нещата. Ще коментирам само по отношение на 

спешния характер. Решенията на „Пълдин Туринвест“ за приемане на нов 

акционер от страна на Общото събрание са оспорени по съответния ред от 

друг акционер в дружеството пред Окръжен съд – Пловдив. Вписванията са 

спрени, така че не виждам изобщо причина, по която това нещо да се гледа 

в момента, още повече че предложението, което сте направили първо, няма 

искане да се гледа в спешен порядък и второ, не е гледано в съответната 

комисия и не виждам как може да се вземе решение по въпроса. Още повече, 

никой от вас, подготвяйки предложението, не е засегнал въпроса с правните 

последици, които би предизвикало вземане на едно подобно решение. 

Заповядайте. Аз все пак ще го подложа на гласуване. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Едно изречение само, господин председател. Подчертавам факта за 

промяна на обстоятелствата и потенциални щети за Варна, Община Варна и 

за варненци. Това нещо в момента възниква на база отказания апорт, тоест 

в момента невписания апорт. Очевидно там има проблем, който ние тепърва 

е добре да обсъдим експертно, а не както предния път да подпишем един 

лист, който ни беше връчен. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Вписването на апорта не зависи от волята на Община Варна, нито на 

Общински съвет – Варна и обсъждането му е ирелевантно дали, или 

обстоятелствата подлежат на вписване. Решенията, било то отменени или 

не, правната последица, която би настъпила, колега Капитанов, не във 

всички случаи означава това, че се отменя вписване, отменя се решение на 

Общото събрание и така нататък. Апортът е сложен юридически състав, 

чието изпълнение вече е настъпило. И това, че няма вписване и не е 

завършен този юридически състав, не означава, че отменяйки решението, но 

вече влизам по същество по въпроса, отменяйки решението, това нещо ще 

отмени автоматично и апорта. А това дали ще има вреди за варненци, както 

се изразихте тук, това е въпрос на коментари, което следва да се случи в 

съответната комисия. Така. Режим на гласуване по отношение на 

предложението на колегата Капитанов за включване на извънредна точка в 

дневния ред.  

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през таблетите? 

 

За протокола: Димитър Чутурков – „за“, Светлан Златев – „въздържал 

се“, Николай Почеканов – „въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 12; против – 7; 

въздържали се – 19; отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Други предложения? Мария Димитрова, Георги Георгиев – първо или 

Мария Димитрова, извинявайте, там разберете се кой първи. С молба без да 

влизате по същество в предложенията. Извънреден характер на тях. 

Заповядайте. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, бих искал само да ви информирам, че в залата е открит пункт 

на „Възраждане“ за събиране на подписи и всеки от вас… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не е по дневния ред. Така. Други предложения? Колега Георгиев, 

можеше от горе да го кажете това, да не си губите времето.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, имаме входирано предложение от групата на 

„Възраждане“, поредното предложение, във връзка с приемане Генералния 

план за организация на движението на Община Варна във връзка с 

изменението му за Морската градина, поставянето на забранителни знаци. 
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След оттеглянето на тази точка, която беше гласувана, преминала през 

комисии от дневния ред на заседанието на Общинския съвет. Това оттегляне 

се получи, след като ние изискахме предварително изпълнение да се добави 

в точката по чл. 60 АПК. Предложението, което отново сме внесли, е 

незабавно в следващо заседание, тоест днес да бъде гласуван този Генерален 

план за организация на движението, като към текста, който беше в дневния 

ред на 8 ноември, с който сте запознати, само се добавя предварително 

изпълнение по чл. 60 АПК. Мотивите многократно съм ги поставяла пред 

вас. Знаете 2019 г. загина дете в Морската градина. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е по същество. Дайте по процедура.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами процедурата е, моля да гласувате включване на тази точка в 

дневния ред – приемане Генералния план за организацията на движението 

на Община Варна в редакцията – на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и 79 АПК, 15, ал. 7 Закона за движение по пътищата, 

8 от Наредба 1/17.01.2001 … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Това е по същество пак.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами формулировката на точката чета. Нали винаги казвате, че нямам 

точна формулировка.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Чете се относното, не проекта за решение. В момента разглеждаме 

дали точката да бъде включена в дневния ред. Ако тя бъде включена, тогава 

ще дам възможност проекта за решение да го прочетете. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами нали колегите трябва да знаят какво гласуват. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ами трябва да знаят, да, принципно. Затова, ако бъде включена 

точката в дневния ред, пак казвам… 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Ами с три изречения…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
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….правя изключение, тъй като Правилника не ми дава право изобщо 

да Ви давам възможност да включвате извънредни точки в дневния ред – 46, 

ал. 2  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Колеги… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

…изрично казва, че не допуска включване на извънредни точки в 

дневен ред на извънредно заседание.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Така.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Много моля, въпреки това, че съм толерантен,  нека все пак да 

го спазваме този правилник. Пак казвам, дайте по процедура кое налага 

спешността, за да го подложа на гласуване, а не да четете проекта за 

решението.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Спешността е животът и здравето на нашите деца и на нашите 

съграждани… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

…които ще бъдат застрашени… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбрах. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

….тоест непрекъснато е застрашен техният живот. Считам, че 

животът и здравето им … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

…е над милионите, които днес… 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Благодаря Ви. С милионите излизате извън рамката 

изобщо на темата. Така. Режим на гласуване на предложението на Мария 

Димитрова.  

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през таблета? 

 

За протокола: Рюян Ризов – „въздържал се“, Николай Почеканов – 

„въздържал се“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 11; против – 8; 

въздържали се – 21; отсъстващи –11, предложението не се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Подлагам на гласуване дневния ред в цялост, така както е обявен на 

всички вас. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 

(1) – приемане на вътрешни правила за условията за кандидатстване 

на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, за 

финансиране от Община Варна на дейностите по изготвяне на технически 

паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност, и одобряване 

на проект на договор за заемообразно финансиране. 

(2) – прилагане на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния    бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета 

на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. от 30.12.2022 г., ПМС № 

7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., 

ФО-1 от 20.01.2023 г. и ФО-2  от 20.01.2023 г. на Министерство на 

финансите. 

(3) – изменение на Решение №1135-3(31)21.12.2022 г. на Общински 

съвет-Варна за приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. 

 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Николай Почеканов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 
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въздържали се – 7; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

Преминаваме към разглеждане на точка първа от дневния ред.  
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І. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на вътрешни правила за условията за кандидатстване 

на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, за 

финансиране от Община Варна на дейностите по изготвяне на технически 

паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност, и одобряване 

на проект на договор за заемообразно финансиране. 

(2) – прилагане на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. от 30.12.2022 г., ПМС № 

7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., 

ФО-1 от 20.01.2023 г. и ФО-2  от 20.01.2023 г. на Министерство на 

финансите. 

(3) – изменение на Решение №1135-3(31)21.12.2022 г. на Общински 

съвет-Варна за приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш. 

      

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Подточка първа – относно приемане вътрешни правила за условията 

за кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни 

жилищни сгради, за финансиране от Община Варна на дейностите по 

изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна 

ефективност и одобряване на проект на договор за финансиране. 

Имате изпратени допълненията към материалите, които бяха 

направени в следствие заседание на комисия по „Финанси и бюджет“. Така 

че давам думата за мнения и съображения по проектите за решения по 

точката. Не виждам заявки. Режим на гласуване. Мария Димитрова, 

извинявайте. Сега дойде заявката. Заповядайте.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Колеги, нямам нищо против подпомагането на гражданите, но като 

човек с голям сравнително жизнен опит и образование в сферата, считам, че 

не е това начинът да превръщаме нашите съграждани в някакви бюрократи, 

които трябва да извършват дейност, която е трябвало да бъде извършена от 

държавата навремето, а в по-новото строителство – от частните фирми. Да 

паспортизира всичките сгради, а относно енергийната ефективност, казах го 

в комисията, ще се повторя и сега, считам, че като държава и като община 

трябва да се погрижим да имаме икономика, да си възстановим и 



10 

 

енергетиката, за да не се налага тъй наречената програма за енергийна 

ефективност, защото е срамно от държава износител на ел. енергия… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Излязохте много извън темата, колега. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

…и зареждаща с ел. енергия…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Излязохте извън темата. Така. Други мнения и съображения? Мартин 

Златев, имате думата. Моля да не влизате в диалогов режим, колеги. Ще 

възстановим енергетиката, няма проблем, и ще харчим повече ток и така. 

Заповядайте, господин Златев, малко лирическо отклонение.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Мога да говоря и по-силно, но все пак. Да, благодаря, господин 

председател. На комисия по „Финанси и бюджет“ разгледахме доста от 

нещата, но след това излезе един такъв въпрос, който го обсъдихме с 

юристите в нашата група. По точка 2.1.1 от договора, считам…считаме, 

извинявам се, тъй като мнението е такова, че след по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, 

ал. 1 „и“-то трябва да се замени с „или“. Основанието е…извадил съм, 

потрудил съм се и съм извадил, всички фирми, които са регистрирани, 

съгласно чл. 60, ал. 1. Това е за енергийна ефективност на промишлени 

предприятия. Там са само четири фирми от Варна, както и по чл. 44, ал. 1, 

което е регистърът за енергийна ефективност на жилищни сгради. Там са 

петнадесет фирми, като част от тези фирми не се припокриват между двете, 

между двата регистъра. За да не влизаме в колизия, от това, че дадена фирма 

не е и там, моето предложение е, нашето предложение е да бъде „или“, т.е. 

една от фирмите, която се намира в един от двата регистъра. Това е, 

благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Или в единия, или в другия. Или в регистъра по чл. 44, ал. 1 или в 

регистъра по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Да. Двата са за това, но едното е за предприятия, но не всички фирми 

влизат и в двата регистъра. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Аз само бих искал да чуя мнението на администрацията по 

въпроса и да видим дали това не са условия по националната програма само, 
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можем ли да ги коригираме в този аспект. Иначе има логика в направеното 

предложение. Кой ще вземе отношение по въпроса? Трябва ли да е 

едновременно и в двата регистъра.  

 

От залата 

/н.р. / 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

На микрофона, ако искате да кажете. Да. Да. Нека да чуем мнението 

на експерт. Да, представете се за протокола. 

 

Ирена МИТЕВА 

Здравейте. Казвам се Ирена Митева – главен експерт „Енергийна 

ефективност“ в Община Варна. Искам да кажа – лицата трябва да са 

включени в регистъра по чл. 44, това е регистърът за обследване на сгради. 

За промишлени системи е съвсем друг регистър. В чл. 44 трябва да са 

включени. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А защо е посочено в договора чл. 40 тогава? 

 

Ирена МИТЕВА 

Чл. 44. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А, чл. 44 и чл. 60. 
 

Ирена МИТЕВА 

Това е за обследване на сгради.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А чл. 60? 
 

Ирена МИТЕВА 

Чл. 60 е за обследване на промишлени системи, което в случая е 

несъотносимо.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Не е, значи трябва да отпадне изобщо, това искате да кажете? 
 

Ирена МИТЕВА 

Да. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Чл. 60 би следвало изобщо да отпадне. 
 

Ирена МИТЕВА 

Чл. 60 е несъотносимо към сградния фонд. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. Разбрах, тъй като няма как промишлени сгради по тази програма 

да … 

 

Ирена МИТЕВА 

Не, не, промишлени системи. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

А, системи? Разбрах. Добре, колега Златев, това удовлетворява ли Ви? 

Да отпадне изцяло чл. 60, ал. 1? 

 

От залата 

/н.р. / 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Добре. Други мнения и съображения, колеги? Мисля, че стана ясно. 

Режим на гласуване по предложението, което в крайна сметка се формулира 

– да отпадне чл. 60, а думите „и чл. 60, ал. 1“, да отпаднат от текста на чл. 5, 

т. 2.1.1. от проекта на договора. Режим на гласуване. И навсякъде, където е 

посочено в договора, ако има такива текстове „по чл. 60, ал. 1“ от същия 

закон. Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Николай Почеканов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И сега, колеги, гласуваме предложението по същество, ведно с 

направеното изменение току-що и допълненията от комисия по финанси и 

бюджет. Режим на гласуване. Има ли колеги, които не са успели да 

гласуват? 
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Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1173-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

кмета на Община Варна с рег. № РД23001923ВН/25.01.2023 г, Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Приема Вътрешни правила за условията за кандидатстване на 

Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, 

регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, за 

финансиране от Община Варна на дейностите по изготвяне на технически 

паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност във връзка с 

участие в процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

2. Приема Критерии за оценяване относно финансиране от Община 

Варна на Сдруженията на собствениците: 

- > 95% от идеални части от общите части на Европейския съюз да 

членуват в Сдруженията на собствениците и да са подкрепили 

изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание. 

МОТИВИ: Съгласно Насоките за кандидатстване финансирането се 

извършва до изчерпване на бюджета на програмата, по низходящ ред на 

класираните от цялата страна подадени проектни предложения. 

Допустимия максимален размер за безвъзмездна финансова помощ на 

Община Варна е до 80 000 000 лева с ДДС. Предвид големия интерес във 

всички общини, за кандидатстване по програмата, финансиране се очаква 

да получат сгради доближаващи се до максималния брой точки (140 т.). 

- > 2000 кв. м. разгънатата застроена площ на сградата/блок-

секцията/групата от блок-секции.  

МОТИВИ: Големината на разгънатата застроена площ /РЗП/ на 

сградата, оказва влияние и върху другите критерии за оценка на 

качеството, определени в Насоките за кандидатстване, описани както 

следва:  

- процент енергийно спестяване в годишното потребление на 

първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите 

мерки;  

- очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични 

ползи) – тона/год.;  

- ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като 

отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена 

първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г. 
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3. Одобрява проект на Договор за заемообразно финансиране, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

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

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, поради следното: 

           - Срокът за кандидатстване по програмата е до 30.05.2023 г., 

съгласно Насоките за кандидатстване за провеждане на процедура чрез 

подбор на предложение за изпълнение на инвестиции от крайни 

получатели по процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво 

енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, подмярка 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 

фонд“, Инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“, Компонент 

4 „Нисковъглеродна икономика“ по Националния план за възстановяване 

и устойчивост, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване 

и устойчивост, утвърдени със Заповед №РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

           - Значителния ефект за общината, който би могъл да се постигне със 

средствата, които се вложат в енергийно обследване на жилищата, които 

са част от градската среда. 

           - За определеният бюджет по Процедурата ще имат възможност да 

кандидатстват,  28 области и 265 общини в страната. 

          - Кратък период за реализиране на необходимите за кандидатстване, 

за безвъзмездна финансова помощ дейности. 
 

За протокола: Николай Почеканов – „за“, Емил Бояджийски – „за“, 

Димитър Чутурков – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към точка втора от дневния ред на днешното заседание 

–  прилагане на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния    

бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г. от 30.12.2022 г., ПМС № 7 от 19.01.2023 

г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., ФО-1 от 

20.01.2023 г. и ФО-2  от 20.01.2023 г. на Министерство на финансите. Имате 

думата за мнения и съображения. Колега Димитрова, заповядайте. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, позволете ми първо да изразя възмущението си, че 

в последния момент ни се дават материали. Значи – за комисията в петък 
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предния ден беше обявено също заседанието, а вчера около обяд ни 

уведомиха за днешното заседание, като по тази точка документите са над 51 

страници. Не знам Вие дали ги прочетохте, аз стигнах някъде до 17-та, така 

че само до нея мога да взема отношение. По принцип ще гласувам 

„въздържал се“, тъй като за мен има два изхода да се реши този проблем. 

Първи изход, наказва се служителят, който е допуснал в последния момент 

да се внася ….. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Госпожо Димитрова, по същество по точката. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Абсолютно, по същество. 

 

Христо АТАНАСОВ 

А не за начина на входиране на документите, благодаря Ви. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

А, но за законосъобразно решение трябва да се имат предвид и тези 

обстоятелства, защото ние, за да гласуваме, трябва да сме информирани, а 

за да се информираме, трябва да имаме време. На страница пета от 

приложението има перо – система за управление на административно 

обслужване на чакащи клиенти – 45 710 лева. Това, ако са така наречените 

машинки, дето си взимаш билетче, ами извинявайте, но за 45 хиляди лева 

можем да ги използваме за далеч по-социални и ползотворни дейности в 

нашата община. На страница шест четох за някаква термокамера, zoom 

камера, за и т.н., нещо което не успях да доразбера – 34 000 лева. Някакъв 

дрон за 13 000 лева. Страница седем – проекти, но ние гласуваме сега… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така, момент.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Да? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Така, това ако не сте го разбрали вече, това е много лошо. Ние сме ги 

гласували. В момента говорим за прехвърляне, това е преходен остатък, не 

знам защо… 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Много добре разбирам… 
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Христо АТАНАСОВ 

…не, явно не разбирате, защото почвате да говорите по същество – 

защо. Значи, „защо“ е трябвало да питате, когато сме го гласували 

навремето. Сега прехвърляме проекти, които не са осъществени в предния 

мандат, сега говорим в предната календарна година по бюджета. Сега, ако 

има нещо, което смятате, че има дофинансиране от друго перо, а не 

прехвърляне на целия остатък от миналата година, кажете. Иначе, сега да 

коментирате нещо, което вече сме гласували, не виждам смисъл. Ако искате 

коментирайте по чл. 53, по чл. 52 от Закона за публичните финанси нещо по 

същество. Благодаря Ви.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Само три изречения ще кажа. Заложените проекти са 

нецелесъобразни, залагат се ремонти на улици, които включват само 

асфалтиране и подмяна на улично осветление. Тези улици нямат достатъчен  

капацитет нито на канализация, нито на водопровод. И колеги, на практика 

тези пари, които сега ще изхарчим, утре типично по български…  

 

Христо АТАНАСОВ 

Колежке, за пореден път Ви правя забележка за това, че тръгвате да 

коментирате бюджет, който е приет, а в момента говорим за 

разпределението на преходния остатък, който няма разлика от приетите 

проекти в бюджета. Благодаря Ви. Не приемаме в момента бюджета, а 

разпределение. Пак четете ги тези неща, моля Ви се, и ако искате нещо, 

запознайте се със закона и така. Пак повтарям и Ви давам насоки 93, 51 от 

закона, четете ги. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Категорично съм против прехвърлянето на тези средства за тази 

година и продължаване на проекти, които са нецелесъобразни. Считам, че е 

редно да преразгледаме тези проекти от гледна точка икономия на публични 

средства, защото Вие, ако си правите ремонт вкъщи, няма да го направите 

така, че утре да изисква нещо по-спешно, ремонт и да унищожите 

предходното, което сте ремонтирали. Трябва винаги така да се подхожда 

целесъобразно, че оптимално с един ремонт да направите всичко, а не после 

да ровите, разваляте наново и да унищожаваме нашите пари. От нашите 

данъци, колеги. Благодаря. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Благодаря Ви. Колега Станислав Иванов, заповядайте! После Гърдева, 

имате и Вие изказване. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Господин Иванов, заповядайте. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Просто не беше включен микрофонът. Да, благодаря Ви, господин 

председател. Имам реплика, защото колежката Димитрова отправи критика 

по начина на водене на комисията. Абсолютно по надлежния ред са 

постъпили материалите за комисията, като в точка „Разни“ бяха постъпили 

две точки, които обсъдихме надълго и нашироко. Така че в никакъв случай 

не може така да се прави внушение, че не са се получили материалите по 

надлежния ред и нашите колеги не са се запознали. Това, че Вие не може да 

ги разберете и вече се налага втори път на сесия да Ви се обяснява какво е 

искал да каже поетът, съжалявам, госпожо. Просто трябва да се научите да 

четете. Това е. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Марица Гърдева, реплика. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

За четенето колегата го каза. Четене с разбиране му е майката. И още 

един път ще кажа, че Общински съвет не е образователна институция. Така 

че, колеги, за да не разтегляме сесиите във времето и да обвиняваме 

администрацията за нещо, което не е свършила и председателя на Общински 

съвет, хубаво е все пак да го знаем този правилник, дето казахме, че няма да 

го спазваме, да го научим и да видим, че правилникът е спазен. А това, че 

някой не може да прочете за три дена петдесет страници, това не е проблем 

на останалите общински съветници, които могат да четат и то с разбиране.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така, няма други заявки. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Реплика имам. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нямате право на реплика. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Лично обяснение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
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Лично обяснение, ама няма как лично обяснение. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Процедура. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Процедурата е дуплика, колега, научете го този правилник. Те Ви 

казаха да научите правилника, най-общо казано. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Може ли? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Разбира се, че може. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Микрофона? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

И микрофонът Ви е пуснат. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Включен ли е? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз не съм го пипал. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Уважаеми колеги, вярно е, че Общинският съвет не е образователна 

институция, но от ден първи повтарям, дори от дванадесет години, има 

т.нар. чл. 6 от АПК. Правилникът първо не е над АПК, не е над 

Конституцията. Имаме Конституция, уважаеми колеги, чл. 57, ал. 2 от 

Конституцията. Никой не може да упражнява правата си в нарушение на 

правата на другите, правата на обществото са целесъобразно разпределяне 

на общинския бюджет, на нашите данъци. Второ, относно правилника. 

Считам, че тотално е потъпкан правилникът с това спешно входиране на 

неспешни точки. Неслучайно казах, ако наистина е толкова спешно и някой 

служител било общински или на Общинския съвет на администрацията е 

допуснал такова забавяне при спешност, той следва да бъде наказан. Но не 

следва за петдесет и няколко милиона да вземаме решения в рамките на 

двадесет и четири часа информиране. Дори ако щете и прехвърляне на тези 

средства. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Категорично считам, че противоречи не само на правилника и на 

Закона за нормативните актове и на всички останали по-горни от 

правилника, Административно - процесуален кодекс и Конституция на 

Република България. Благодаря, колеги. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз след тази лекция по право нямам какво да кажа. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1174-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 1, чл. 6, чл. 7.чл. 8, чл. 9, 

чл. 10, чл. 11  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета 

на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета 

на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.  чл. 6 от  

Постановление на Министерски съвет № 7/19.01.2023 г., ФО-1 от 

20.01.2023 г. и ФО-2  от 20.01.2023 г.,  и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД23001996ВН/26.01.2023 г, Общински съвет - 

Варна реши: 

1. Одобрява Разпределение на средствата от преходен остатък  за 

2023 г. по функции, дейности и параграфи, в т.ч.: държавни дейности, 

местни дейности и дофинансиране, съгласно Приложение № 1 към 

настоящото решение; 

2. Одобрява  Поименен списък на обекти за финансиране на 

капиталови разходи по функции, дейности и параграфи, финансирани с 

преходен остатък от  целева субсидия за капиталови разходи, общински 

приходи, банкови заеми; целева субсидия за 2023 г. и банкови заеми, 

съгласно Приложение  № 2 към настоящото решение; 

2.1.Одобрява Разчет на финансиране на капиталови разходи за 

обекти  финансирани с преходен остатък от целева субсидия  от 2021 г. 

и 2022 г. в размер на 5 299 737 лв., съгласно Приложение № 2.1 към 

настоящото решение;  

2.2.Одобрява Разчет на финансиране на капиталови разходи за 

обекти  финансирани  от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 

г. в размер на 5 365 600 лв., съгласно Приложение  № 2.2 към 

настоящото решение, в т.ч.: Разчет за капиталови разходи за 
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съфинансиране по оперативни програми и проекти от Европейски съюз 

с източник на финансиране целева капиталова субсидия за 2023 г., 

съгласно Приложение № 2.2“а“ към настоящото решение; 

2.3.Одобрява Разчети на разходи и обекти, финансирани с 

банкови заеми: 

2.3.1. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от 

„Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на 

основание  решения на  Общински съвет- Варна № № 909-4, т. I, 

(№25)/20.04.2022 г.,  №1119-3(№31)/21.12.2022 г., съгласно 

Приложение № 2.3.1 към настоящото решение;  

2.3.2. Разчет на разходи и обекти, финансирани със  заем от 

„Обединена Българска банка“ АД на основание  решения на Общински 

съвет - Варна № №909-4, т. II, (№25)/20.04.2022 г., № 1119-

3(№31)/21.12.2022 г., съгласно Приложение № 2.3.2 към настоящото 

решение;  

2.3.3. Разчет на разходи и обекти, финансирани със  заем на 

основание решение на Общински съвет - Варна №№ 1418-2, т. ІV, 

(36)/19.12.2018 г., № 913-4(№25)/20.04.2022 г. и  № 1121-

3(№31)/21.12.2022 г., съгласно Приложение № 2.3.3 към настоящото 

решение; 

2.3.4.  Разчет на разходи и обекти, финансирани със  заем от 

„ФОНД ФЛАГ“ EАД на основание решения на Общински съвет – Варна 

№№ 526-4, т. III, (№14)/04.03.2021 г., № 1119-3(№31)/21.12.2022 г., 

съгласно Приложение № 2.3.4. към настоящото решение; 

2.3.5. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от 

„Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на 

основание решения на Общински съвет - Варна: № №526-4, т. IV, 

(№14)/04.03.2021г. № 1119-3(№31)/21.12.2022 г., съгласно Приложение 

№ 2.3.5. към настоящото решение; 

2.3.6. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от 

„Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на 

основание решения на Общински съвет - Варна: № № №526-4, т. V, 

(№14/)04.03.2021 г.; № 1119-3(№31)/21.12.2022 г., съгласно 

Приложение № 2.3.6 към настоящото решение; 

2.3.7.Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от 

„Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на 

основание решения на Общински съвет - Варна №№ 1418-2, т. ІІІ, 

(№36)/19.12.2018 г., №420-2, т. 1, (№10)16.12.2020 г.; №801-

1(№23)/01.03.2022 г. и №1120-3(№31)/21.12.2022 г., съгласно 

Приложение № 2.3.7.към настоящото решение; 

2.3.8 Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем на 

основание  решение  №1034-1(№29/)08.11.2022 г. на Общински съвет- 

Варна, съгласно Приложение №  2.3.8. към настоящото решение; 
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален 

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснение на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда, предвид кратките срокове за 

реализация и усвояване на средствата по банковите заеми и 

необходимостта част от обектите да приключат преди началото на 

туристическия сезон.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 

За протокола: Веселин Вешев – „въздържал се“, Николай Почеканов – 

„за“, Антоанета Цветкова – „за“, Христо Атанасов – „за“. 

 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 0; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Преминаваме към третото предложение от дневния ред на днешното 

заседание, относно изменение на Решение №1135-3(31)21.12.2022 г. на 

Общински съвет-Варна за приемане на мерки за подпомагане на 

таксиметровия бранш. В комисия бе възприето изцяло предложението, 

което бе направено – замяна на две думи от текста на решението. 

Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Проектът на решение 

Ви е изпратен. Няма промяна в концепцията по отношение на подпомагане 

на бранша. Не виждам заявки. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1175-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от 

Административно процесуалния кодекс и по предложение от Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС23000033ВН/26.01.2023 г., Общински съвет – Варна изменя свое 

решение №1135-3(31)/21.12.2022 г., както следва: 

1. Дава съгласие, до влизане в сила на Закона за държавния 

бюджет за 2023 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на 

общините за намаляване на приходите от данък върху таксиметровия 

превоз на пътници, данъчно задължените лица да заплащат годишния 

данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г., определен в чл. 

63, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
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територията на община Варна, намален с разликата между размера на 

определения годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в 

размер на 690 лева и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф 

от Закона за местните данъци и такси в размер на 300 лв. Издаденото 

разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се 

получава след заплащането на данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят 

ежемесечни справки за издадените и платени разрешения за 

таксиметров превоз по т. 1. 

3. Община Варна, във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение, 

изготвя искане до Министъра на транспорта и съобщенията за 

получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението в 

приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, 

определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 

г., умножен по 390 лева, представляващи разликата между определения 

размер в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Варна и минималния размер на данъка по чл. 61 

ф от Закона за местните данъци и такси, като се отчита чл. 61 ч от същия 

закон. 

4. В случай, че до 30.06.2023 г. не се приеме Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2023 г. или няма приета разпоредба 

за компенсация,  данъчно задължените лица следва да внесат разликата 

до пълния размер на данъка в срок до 31.07.2023 г. 

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

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, поради необходимостта от  защита на важни обществени 

интереси, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда, а именно обстоятелството, че 

разрешенията за таксиметров превоз на пътници се издават за срока, 

посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на 

календарната година, тоест издадените разрешения са със срок на 

валидност до края на текущата година и издаването им за следващата 

календарна година стартира от месец ноември 2022 г. и е обусловено от 

заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2023 г., чийто 

начин на плащане е уреден в настоящото решение. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през таблета? 

 

За протокола: Рюян Ризов – „за“, Николай Почеканов – „за“. 
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Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 1; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. 

Хубав ден, колеги! 

 

 

 

 

* ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 

поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, отчетено 

от информационна система на Общински съвет – Варна – VarCo и 

гласовете на общински съветници извън система. Списъците от 

информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                               В А Р Н А 
 

 

                  ______________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  

 
 

  

____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/   

 

 

 
             

СЪГЛАСУВАЛ 

 

 

 

__________________/адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 

 

 

 

 


