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 Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 32 

от заседание, проведено на 31.01.2023 г. 

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 

 
     

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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. 
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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. 

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. 
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           - 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. 

 

 

 

 

 

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 

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: 
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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; 

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 
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необходимостта част от обектите да приключат преди началото на 

туристическия сезон.  

           

 

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 

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  


