П Р О Т О К О Л
№ 14
Четиринадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 20.12.2016 г. (вторник) от 09:00 ч. до 16:15 ч.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Питания и отговори на питания.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет“ относно:
(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2016 г.
(2) – изменение на Приложение № 21 от бюджета на Община Варна
за 2016 г.
(3) – даване на съгласие за заемообразно осигуряване на средства от
бюджета на Община Варна във връзка с реализиране на проект
„Функциониране на Областен информационен център – Варна“ по ОП
„Добро управление“.
(4) – даване на съгласие за покриване на недопустими разходи от
бюджета
на
Община
Варна
по
проект
„Възстановяване
водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв.
„Аспарухово“, гр. Варна за предоставяне на безвъзмездна помощ от
фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
(5) – даване на съгласие за осигуряване на устойчивост по проект
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ по процедура
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 г. – 2020 г.“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.
(6) – даване на съгласие за осигуряване на средства за финансиране
на недопустимите разходи по проект „Интегриран градски транспорт на
Варна - втора фаза“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.“, приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“
2014 г. – 2020 г.
(7) – даване на съгласие за осигуряване на средства за финансиране
на недопустимите разходи по проект „Естетизация и модернизация на

градската среда във Варна“ по процедура „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.“,
приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.
(8) – даване на съгласие за разкриване на „Комплекс за социални
услуги за възрастни хора „Гергана“ – Дом за стари хора и Дом за
пълнолетни лица с физически увреждания.
(9) – вземане на решение за закриване на „Дом за деца лишени от
родителска грижа „Другарче“ и Звено „Майка и бебе“, и разкриване на
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства“.
(10) – изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Варна и Приложение № 1 към нея.
(11) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
нуждите на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна ЕООД.
(12) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
продължаване на съвместен междуинституционален рамков проект между
Община Варна, Регионално управление на образованието – Варна и
ЧДГ „Мечтатели“.
(13) – изменение на решение № 378-4/9/28,06.2016 г. на Общински
съвет – Варна.
(14) – опрощаване на държавни вземания.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Благоустройство и комунални дейности“ относно:
(1) – приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2017 г.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проект „Общуване без граници“ по процедура „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, одобряване текст на Споразумение
за партньорство и упълномощаване кмета на Община Варна да го
подпише.
(2) – одобряване текста на проекта за Споразумение за партньорство
по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. и упълномощаване кмета на
Община Варна да го подпише.

(3) – даване на съгласие Община Варна да участва като град
последовател в проектно предложение „Интелигентни и устойчиви
градове“, с акроним: mySMARTLIfe, финансиран по програма Хоризонт
2020, одобряване на проект за Споразумение за партньорство по проект
mySMARTLife и упълномощаване на кмета на Община Варна да го
подпише.
(4) – даване на съгласие за създаване на местно партньорство с
участието на Община Аксаково и Община Белослав за кандидатстване на
Община Варна със Заявление за изразяване на интерес за реализиране на
проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство
2014 г. – 2020 г.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални
дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за
задоволяване на основни жизнени и комунално - битови потребности.
(2) ̶ даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонални пенсии.
(3) ̶ даване на съгласие за промяна на местонахождението на
социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция
за деца с увреждания“.
(4) ̶ даване на съгласие за реализиране на социалната услуга
„Център за обществена подкрепа“.
6. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за
приватизация за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2016 г.
(3) – приемане на Ред, условия и критерии за провеждане на
конкурс по документи за избор на независими оценители и
правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни оценки и
анализи на правното състояние.
(4) – приемане на метод и условия за провеждане на
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за
приватизация по Годишния план за приватизация за 2016 г.
(5) – изменение на решения № 2143-7(41)/13.05.2015 г. и № 21447(41)/13.05.2016 г. на Общински съвет – Варна.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:

(1) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД.
(2) – даване на съгласие за продажба чрез търг на ДМА,
собственост на „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
(3) – възлагане на кмета на Община Варна да сключи договор за
хранене на децата в общинските детски градини на територията на община
Варна с „Ученическо и столово хранене” ЕАД - 100% общинска
собственост, считано от 01.01.2017 г.
(4) - поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 2817-1/8/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна.
(5) – възлагане на управителите на общинските диагностично консултативни центрове предоставяне на одиторски доклад и оценка на
финансовото състояние и капитала на дружествата.
(6) – даване на съгласие за предоставяне на имоти – частна
държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община
Варна.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие“ относно:
(1) – именуване на улици в со „Пчелина“ и Западна промишлена
зона, район „Младост“, община Варна.
(2) – определяне на сроковете за кандидатстване на първа програмна
сесия за 2017 г. на фонд „Култура”.
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” относно:
(1) – даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори
72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9,
72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 72709.38.7, м-ст „Бостан тарла“,
землище на с. Тополи, Община Варна.
(2) – даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори
72709.38.3, 72709.38.8, 72709.38.10, м-ст „Бостан тарла“, землище на с.
Тополи, Община Варна.
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“
относно:
(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на
територията на Община Варна за 2017 г.

11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и
образование“ относно:
(1) – присъждане на Годишни поименни награди на Община
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати
високи резултати.
(2) – приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и
училищното образование в Община Варна 2016 г. – 2020 г.
(3) – приемане на Наредба за определяне условията и реда за
записване, отписвате и преместване на деца от общински детски
градини, полудневни и целудневни подготвителни групи към
училищата на територията на Община Варна.
(4) – приемане на Наредба за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове на личностно развитие на територията на
Община Варна.
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по
молби на граждани за лечение.
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция.
13. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред
и сигурност“ относно:
(1) – изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред.
14. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и
общинска администрация“ относно:
(1) – трансформиране и допълване числеността на персонала на
Общинско предприятие „Инвестиционна политика“.
15. Определяне на общински съветници за включване в състава на
Работна група по наблюдение изпълнението на инвестиционната
програма на Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014 г.-2020 г.
16. Приемане на декларация против настаняването на лица с
различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди
държави на територията на Община Варна.

17. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и предст5вители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
18. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет –
Варна.
19. Дискусия с гражданите.

