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Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата. Г-н Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Питането ми е към г-н кмета във връзка с това, че съм член на
комисията по „Социални дейности“ и с отправен въпрос от
неправителствени организации, които предлагат социални услуги в сферата
на социалното подпомагане. От 2015-та година област Варна и респективно
Община Варна няма стратегия за развитието на социалните дейности, което
налага да се приемат на парче годишните програми. Без да има оценка за
тяхната необходимост, за това какво е свършено през изминалия отчетен
период и каква е стратегията и необходимостта в областта, и респективно в
общината, от разкриване на нови социални дейности или закриване на така
съществуващи, поради отпаднала необходимост. Въпросът ми е следният,
може ли г-н кметът да поеме ангажимент, защото знаем, че все пак
областният управител е от ГЕРБ и той по партийна линия, така да кажем, да
инициира таза стратегия на областно ниво и респективно Община Варна да
може от там нататък да направи своята стратегия за развитието на
социалните услуги в общината. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Григоров. Други въпроси? Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, въпросите които аз ще поставя са два или по две
теми. Първата тема е едно решение на Върховен административен съд от
21.01.2017 г., което е окончателно. То касае едно наше решение от
28.12.2015 г., когато имаше заседание на общинския съвет в една точка. На
това заседание беше приета промяна по предложение на колегата Станислав
Иванов – председател на комисията по „Финанси и бюджет“ за вдигане на

местния данък от 2,6% на 3%, което е максималният размер на този данък,
минималният е 0,1%. Тогава имаше известен дебат и тук съм си взел и
протокол от съответното заседание, като имаше аргументи против
предложението, че не е направено достатъчно време обсъждане с
гражданите. Няма достатъчно аргументи за предлагането и приемането на
такова решение. Тогава даже е записано в протокола, че г-н Балабанов е
казал, че обсъждането е достатъчно, че аргументите са на лице. Освен това,
след консултация от директора на местни данъци и такси, той е казал, че
евентуално в общинския бюджет, въз основа на това предложение, ще
постъпят 2 700 000 лв. На 27.04 въпросното решение е обжалвано от
гражданин. Гражданинът се казва Христо Иванов. След неговото обжалване
Административен съд – Варна отменя решението на общинския съвет с
мотивите, с два основни мотива, че няма достатъчно аргументи и не е
спазена процедурата. На 26.01.2017 г. Върховен административен съд
потвърждава решението на варненския административен съд, като допълва
и мотивите за това решение, горе долу в същата посока. Ще Ви зачета някои
от аргументите на върховния административен съд. Основно това е, че
предложението на общинския съветник в случая е без нормативнорегламентирано съдържание. Изписаните общи съображения не променят
извода на съда. Следователно, като е констатирал допуснатите нарушения
на императивно установените норми по изработване и приемане на
предложението за изменение на чл. 2, ал. 34 от наредбата на общинския
съвет. Това е на този етап. И въпросът ми е следния, какъв е размерът на
събрания данък до момента от това повишение? Какъв е механизмът по
които тези пари ще бъдат възстановени на гражданите? И какво ще стане,
ако някои от гражданите заведат и допълнително дела за нанасяне на вреди,
въз основа на неправомерно събираните пари от общината? Това е по едната
точка. Имам още един въпрос. По две теми, ако обичате.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само че въпросите са до два. До тук зададохте три.
Петър ЛИПЧЕВ
Аз мисля, че въпросът е от голям обществен интерес. Ще Ви задам
въпрос, който съм Ви го задавал, г-н кмете, на който не ми беше даден
отговор. Става въпрос за едно решение на общинския съвет от 2012 г. за
построяване на преместваем обект в кметство Аспарухово или в района на
кметство Аспарухово. Стойността на обекта някъде тогава беше около 1
млн. лв., изпълнен от фирмата „Весела“ … там. В последствие обектът беше
разграбен, разрушен и ликвидиран и бях задал въпроса преди 3-4 месеца
беше. Какъв размер са точно направените разходи от Община Варна и кои
са длъжностните лица, които са виновни? И какво е направено по
събираемостта на тези средства или по получаването на някакви

административни наказания въз основа на липсата на този обекти и
разходваните средства? Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Ще си позволя да дам отговор по … , да поканя по-скоро
адвокат-довереника да даде отговор по отношение на втората част от първия
Ви въпрос.
Петър ЛИПЧЕВ
Ако може, да, този въпрос за средствата … Защото действително
хората се вълнуват, механизмът по който те ще бъдат събирани и горе долу
от кой момент нататък ще се събират 2,6% или 3% от местния данък? Как
ще се процедира?
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека да дадем възможност на адвокат Деяна Стефанова да даде
отговор на така поставения от Вас въпрос по отношение на
възстановяването на средствата. За размерът няма как тя да отговори колко
е събрано повече, нали, ще Ви бъде предоставена информацията.
Предполагам няма да има проблем. Заповядайте.
Деяна СТЕФАНОВА
Уважаеми общински съветници, по силата на съдебно решение
постановено по административно дело 8805/2016 г. от 26.01.2017 г., ВАС
оставя в сила решението на Административен съд – Варна, с което е
отменен чл. 34, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Варна. Решението влиза в сила от деня на
постановяването му и е окончателно, т.е. от 26.01.2017 г. Доколкото
наредбата е подзаконов нормативен акт подадената жалба срещу решението
не спира изпълнението й и същата действа до отмяната й на 26.01.2017 г.
Съгласно чл. 195, ал. 1 от АПК, подзаконовият нормативен акт се смята
отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение. За периода от
приемане на решението до неговата отмяна, с влязло в сила съдебно
решение, този акт се счита за законосъобразен и поражда правни последици,
т.е. отмяната на решението няма обратно действие и не може да преуреди
възникналите обществени отношения. В този смисъл е и тълкувателно
решение № 2 от 27.06.2016 г. на Върховен административен съд по
тълкувателно дело № 2 от 2015 г., т.е. отмяната няма обратно действие.
Наредбата е прилагана до нейната изрична отмяна, с влязъл в сила съдебен
акт, т.е. от 27.01.2017 г., по силата на съдебното решение, размерът вече на
данък придобиване е 2,6%, а събраният размер от 3% е законосъобразно
събиран.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. На останалите въпроси ще Ви бъде отговорено
съответно. Имате думата колеги за други питания. Г-жо Георгиева,
заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам да Ви запозная с
един проблем, който засяга живущите в селищно образувание „Боровец“ и
„Ракитника“, а именно цената на автобусния билет до и от тези селищни
образувания. В момента той е на стойност 1,40 и се смята, че това е
крайградска зона. С влизане в сила обаче на новия устройствен план на
Община Варна всички бивши селищни образувания стават урбанизирани
територии. Новото зониране на Община Варна е определено с решение на
общинския съвет от 19.12.2012 г. Съгласно Закона за административнотериториалното устройство на Република България, територията на района е
част от територията, включена в строителните и землищните граници на
града. Със Закона за териториалното деление на столична община и
големите градове е определен териториалният обхват на район
„Аспарухово“. А именно: район „Аспарухово“ с граници Черно море до
вълнолома, Пристанище „Варна“, ЖП гара, северен пътен възел на
„Аспарухов мост“, северния бряг на Варненското езеро, до и по северната и
източната граница на село Звездица, до и по северната граница на община
Аврен с община Варна. Следователно землището на селищно образувание
„Боровец“ и „Ракитника“ попадат в границите на град Варна, район
„Аспарухово“. Колеги, предлагам Ви с наше решение да поправим тази
несправедливост за цената на билета, който в момента е 1,40. Предлагам Ви
да вземем решение, с което да задължим управителя на „Градски транспорт“
да намали цената на автобусния билет на 1 лв., както е по другите градски
линии.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Георгиева. За протокола ще отбележа само, че
такива възможности … първо е разгледан на комисия. Г-н Джиков в
момента не е в залата явно, може би щеше да отговори. Разгледан е на
комисия и е отправен въпросът към „Градски транспорт“ да коригира
съответно цената. Това е предложение на колегите Димитър Колев, Иво
Иванов и Милена Димова, ако се не лъжа, както и г-н Мартин Златев, който
на комисия даде устно предложение. От тук насетне в тази точка няма вече
как да включим точка в дневния ред. Трябваше в предходната, чисто
процедурно, а не в питания, защото в питанията … Толкова по тази тема. Аз
бих могъл да изискам информация да видя изпълнено ли е решението на
комисията. Други колеги имат ли питания към кмета? Не виждам. Сега ще

дам думата, момент … да, разбира се, ще Ви дам възможност. Нека първо на
дамата да дадем думата. Заповядайте.
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Г-н Балабанов, за протокола инж. Кадрия Мехмед. Позволете ми да се
приближа до едни светила на правото.
Благодаря Ви. Връчвам Ви две решения. Едното, току що госпожата
каза, че го е прочела. И нямаше да вземам отношение, защото г-н Липчев
много така сериозно формулира въпросите си, но това което г-жа
довереника на общински съвет коментира провокира в мен като един
неюрист и нали съвсем обикновен гражданин да Ви попитам и малко ще
развия дали сте готови да устоите точно на същата комисия, на която беше
взето решението, аз съм присъствала. И по същия начин, със същите
мотиви, отхвърлихте мнението на гражданите и на част от общинските
съветници, чиито мотиви бяха, че процедурата не е спазена. И както видяхте
в съда не издържахте. Просто законите и наредбите в тази държава са нещо
по-различно отколкото желанието и политическата воля, и налагането на
политическо по-силния субект в общинския съвет. Това е извън протокола.
И искам сега, защо Ви връчвам второто решение. През 2015 г., за няколко
месеца, аз много …
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли само, извинявам се, че Ви прекъсвам. Имате ли питане?
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Имам, да, формулирам го. Ето, веднага го формулирам. Първо, във
връзка с решението, с което съдът реши, че са надвзети данъци на хора
придобили собственост в Община Варна. И второто решение Ви го връчвам,
това е решение на съда за това, че през 2015 г. от месец март до да речем
месец септември, за няколко месеца действа една заповед – 1220 на
заместник-кмета Пейчев, въз основа на която незаконно са събирани
средства за репатриране на автомобили от граждани на град Варна и
техните гости. Тази заповед е обявена за нищожна в съда, решението е във
вашите ръце. Искам да попитам Вие върнахте ли, може би въпросът е към гн кмета и към съответната дирекция, върнати ли са парите от хилядите
граждани, от които са взети противозаконно средства? Втората заповед,
второто решение на съда, с което е решено, че са надвзети незаконно
данъци за придобиване на собственост, пак е на вашето внимание …
Тодор БАЛАБАНОВ
Отново ще Ви прекъсна …

Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
… и отново Ви питам …
Тодор БАЛАБАНОВ
… в съдебното решение не пише такова нещо.
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Така … какво не пише?
Тодор БАЛАБАНОВ
Че са надвзети незаконно данъци …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
… че увеличението на данъка е незаконно взето …
Тодор БАЛАБАНОВ
… че се отменя разпоредба от наредбата …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
… точно така. Както и да го въртите, Вие сте велики светила на
правото. Аз съм просто един обикновен гражданин, нали … както и да го
въртите най-общо взето пред хората, в съзнанието на хората е едно. Просто
са надвзети едни данъци. И Ви питам, в какъв срок кметът на Община Варна
ще оповести начина за връщане на надвзетите данъци и къде, искаме точно
срока и къде на сайта на общината, на таблото, ще ни праща писма на всеки
един гражданин.
Тодор БАЛАБАНОВ
На въпроса Ви беше отговорено …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Това, което госпожата каза, че наредбата е действала. Да така е. Но
бихте ли издържали в съда, с още едно дело, че не следва да се връщат
данъците. Напротив, има друг законов акт, в който се казва, че кметът на
общината ще уреди …
Тодор БАЛАБАНОВ
Административен, административен, а не подзаконов нормативен …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Кметът на общината ще уреди начина за … как се казва … за
възстановяване … за уреждане на обществени … ами Вие сте, така …

Тодор БАЛАБАНОВ
Въз основа на заповедта …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Добре, аз си задавам въпроса. Вие ми отговорете, че няма да ги
върнете на гражданите незаконно взетите …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Ще Ви бъде отговорено.
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
И още един въпрос имам. Не Ви ли е малко неудобно … не Ви ли е
малко неудобно да вземате пари от варненци и гостите на Варна съставяйки
документи, които от тях прозира още с виждането на гражданите им
прозира тяхната незаконосъобразност. И за пореден път в съда се доказа
тяхната незаконосъобразност и съдът ги отменя. Кой досега, г-н кмете, Вие
съм абсолютно сигурна, че няма как да сте виновен персонално, но Вие до
сега към кого сте се отнесли да понесе отговорност за тези
незаконосъобразно издадени актове, та да се занимаваме всички в тази зала
с тях? Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Беше отговорено на първата Ви част от въпросите.
Категорично. Г-н Златев, искахте думата, заповядайте.
Мартин ЗЛАТЕВ - /гражданин/
Искам да гледам в очите общинските съветници, защото по въпроса
… вземам отношение по въпроса с билета, за автобусния билет за
„Ракитника“ и за „Боровец“. Г-н кмете, г-н председател на общинския съвет,
има вече 2 подписки на граждани на тези селищни образувания. В едната
подписка, за намаляване на билета, г-н Пейчо Пейчев е отговорил, че
„Боровец“ и „Ракитника“ не попадат в територията на град Варна.
Съответно това е отговор от 2015 г. Съответно това е в нарушение на
закона, отговорът, т.е. там фигурира, че „Боровец“ и „Ракитника“ са градска
зона. Аз считам, че това е дискриминация към хората на „Боровец“ и
„Ракитника“. Също така искам да ми кажете кога? Аз вече на четири
комисии ходя, бяха въпросите поставени и пред кмета на района. Беше ми
даден отговор чрез, се пита, главния архитект, такъв отговор не получихме.
Сега се пита юрисконсулта, който в личен разговор заявява, че сме в
правото си. Кажете ми, г-н председател на общинския съвет, кога ще бъде
задължен директорът на „Градски транспорт“, тъй като Вие сте принципал
на това предприятие и Вие трябва да го задължите. Да, процедурните неща,

дали влиза в точка или не, не са важни, важно е за мен кога ще се случи
това? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Златев. Д-р Липчев, въпреки че отново ли за въпрос
или позиция ще изразявате? Имате право и на позиция.
Петър ЛИПЧЕВ
Добре, благодаря. Ще се възползвам и от тази възможност. Към
адвокат-довереника. Просто само да уточни, понеже решението е от 26.01,
точно от кога ще може да се … ще влезе в сила официално и от коя дата
точно ще действа? От същата дата, т.е. вече към днешна дата, защото имах
такъв въпрос преди сесията от нотариус от коя дата те могат да престанат
вече да събират … т.е. вече към днешна дата би трябвало да събират 2,6%. И
за позицията, която Вие ми казахте, че мога да изразя. Аз мислех да поискам
оставката на вносителя на това предложение и Вашата, но предвид, че Вие
сте дали достатъчно аргументи, пък съда да отмени това решение, благодаря
Ви няма да го направя.
Тодор БАЛАБАНОВ
Радвам се, че имате такава позиция. Благодаря Ви. Заповядайте
колега. Може и там. Както Ви е удобно.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Много благодаря. Уважаеми г-н кмете, исках преди Вас с уважение да
се обърна към г-н Димитър Новак, който поканих тук. Ако е в залата, ако
може да … защото не го виждам. Поканила съм потомците на г-н Новак
предвид на точката, която е за споменатата от мен преди малко програма, че
е включен имот на фамилията Новак, както и поради още няколко причини.
За съжаление на първи януари тази година ни напусна нашия бял рицар на
морската градина – Георги Тинев Хаджитинев, когото наричаме бай Георги,
който яростно защитаваше тази градина, която създаде Антон Новак. Искам
няколко думи да кажа за него, които много Ви моля да не ме апострофирате
за 5-те минути, защото предварително ще Ви кажа, ще дам на уважаемия
председател документи според, които имам … много Ви моля, уважаеми
господа, общински съветници, много Ви уважавам. Имам документи, въз
основа, на които представлявам и съм внасяла подписки за хиляди граждани
на „Изгрев“, както и за „Подвис“. Ще Ви обърна внимание, че въпреки че
Вие сега стоите тук, а аз не стоя тук, на тези места, съм … лично за мен на
последните избори за общински съветници са гласували близо 800 души,
мога да Ви кажат колегите, които се занимават с това нещо. Лично за мен,
подчертавам, т.е. само около 2/3 от Вас имат тази привилегия, останалата
1/3 я нямат. Лично за Вас да са гласували толкова хора. Сега …

Тодор БАЛАБАНОВ
Моля по същество само, да не се отклоняваме.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… по същество. Позволете ми да кажа няколко думи за бай Георги,
който, както казах, се опита да запази делото на Антон Новак. Той е
потомък на великия Георги Сава Раковски и д-р Кръстьо Раковски. Той е
емблематична фигура на протестите за морската градина през 2012 г.
Участва в периода 2008-2016 на много граждански каузи и в протестите за
горите, против добива за шистов газ, против безобразията с плакат „спрете
геноцида над българите“, за инфраструктура и против високите данъци на
кв. „Изгрев“. Кротък човек, с развято знаме над побелялата си глава, винаги
със свой плакат в челните редици. Плакат, най-често с изрисувания изсечен
скат на градината и изсеклите го. Мотивиращ младите с личния си пример.
Благодарение на упоритите протести, подкрепени и от Иван Станчов,
получихме награда „Време 2012“ за активна гражданска позиция и за
внасяне подписка в защита на морската градина. През 2008 г. бай Георги е
опериран от екипа на д-р Чирков, поставени му са 2 метални клапи и
пластика на сърцето, в гърдите му тиктакаше часовниче. След операцията
му е открито раково заболяване, но въпреки това той не се щадеше. През
2013 г. е инициатор на подписката и събира десетки хиляди подписи за
референдума за морската градина, въпреки че му рязаха гумите на колата и
крадоха номерата. Дарител и спомоществовател. Данко, героят на Максим
Горки, изкара сърцето си, за да покаже на хората пътя в тъмната гора и да ги
накара да повярват в доброто. Бай Георги, с направеното си от метални
клапи сърце, искаше да събуди в сърцата на варненци любовта към
морската градина, създадена от Новак, която морска градина трябва да я
има и любовта на хората към нея също. За нас бе чест, че го познавахме и
бяхме редом с него. Варна има още един светъл пример за безкористен
борец за справедливост, общественик, смел гражданин и верен приятел,
вечна памет на личността и делото му, за да оцелее несломимия му стремеж
към справедливост, смелост и човечност, за да бъдем всички такива. По
повод на смъртта на бай Георги и на днешното заседание, поканата към
Новак, разбрах че през май месец 2016 г. ни е напуснал и Антон Новаквнук. Моля Ви за минута мълчание в памет на двамата Новак, създателя и
внука, и на бай Георги, защитник на тяхното дело. Моля г-н председател да
обявите минута мълчание.

си …

Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, отказвам да обявя минута мълчание и ще Ви кажа мотивите

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… радвам се тогава, че Димитър Новак не е в залата …
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, на предходно заседание на общинския съвет се прие
решение, с което предложения за минута мълчание се правят преди
откриване на заседанието и такива се уважават без да се гласуват и
коментират. Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… добре, значи продължавам … втората причина …
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли … госпожо …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… имам питания към кмета ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, изчерпахте времето си за поставяне на въпроси.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… аз затова поставих …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако имате конкретни въпроси без изложения, заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Имам конкретни въпроси със изложения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Като конкретният ми въпрос е … значи, вижте тука, тази част от
залата, ако я попитате половината хора ще ми дадат петте си минути, затова
много Ви моля не ме прекъсвайте …
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, много Ви моля, не водете диалог с мен. Имате думата да си
поставите конкретно въпросите. Предстоят разглеждания на много сериозни
точки в дневния ред …

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… знам, много добре … не случайно започвам с тези неща … защото
тези неща …
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, имате една минута предоставена от мен да поставите
въпросите си, тъй като сте излязла извън рамките на определеното, съгласно
правилника, време. В противен случай, че не успеете, ще Ви бъде
предоставена възможност в последната точка от дневния ред – дискусия с
граждани и там ще имате неограничена възможност да поставите всичко.
Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Въпросът ми е ще започнете ли, г-н кмете, господа районни кметове,
г-н председател на общинския съвет и господа общински съветници, да
играете ролята, която преди близо 4000 години е играл египетския
владетел. Да следите за спазване хармонията между човека и природата и
между хората в обществото. Исках да продължа, господине, Вие ме
прекъснахте за втората причина да поканя г-н Новак и семейството му е да
попитаме каква е съдбата на подписката за референдума за морската
градина? И защо не се спазва чл. 31, т. 4 от Наредбата за обществения ред,
която Вие сте гласували, вие лично, това е за достъпа на автомобили в
парка. Защо се стига до дела, в които се осъждат полицаи на първа
инстанция, че са си позволили да глобят човек посетил заведение с
автомобила си? Третата причина да поканя Новакови е включване на
сградата, която е предоставена лично на Антон Новак от кмета, тогавашния
на общината, да живее в нея по времето на създаването на морската
градина. Фамилията Новак ме уведоми, че е говорила с уважаемия г-н кмет
и се надявам с тази цел да е включена в програмата. Говорили са да се
създаде музей за Антон Новак. Ако този точка е направена във връзка с
това, приветствам я, но както по-нататък в самата точка ще Ви кажа искам
нейното преформулиране.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, госпожо. Изтече минутката. Ще имате възможност да
поставите останалите си въпроси в последната точка.
Не ме прекъсвайте, ако обичате, … защото има време за изказване.
Благодаря Ви, ще Ви дам възможност в последната точка да направите
своите изказвания.
Много Ви моля не ме прекъсвайте. Предупреждавам Ви за втори път.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Значи …

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, госпожо.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Момент, петте минути ползвам от ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви дам възможност. Не може да ползвате които и да искате пет
минути.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Задавам неин въпрос …
Тодор БАЛАБАНОВ
Много моля да спрете микрофона горе в залата. Ще Ви дам
възможност в последната точка да се изкажете, отново Ви казвам. Колеги,
… давам думата. Госпожо, госпожо, благодаря Ви, благодаря Ви, госпожо
… Заповядайте, г-н кмете, за … Не можете да направите изказвания. В каква
връзка е изказването Ви?
/гражданин/
Тази точка по отношение сградата, която е била предоставена на г-н
Новак …
Тодор БАЛАБАНОВ
Точката е, госпожо, „Питания и отговори на питания“. Не е за
изказвания. Затова казах, в последна точка, „Дискусия с граждани“, ще
имате възможност да правите изказвания, каквито намерите за добре.
/гражданин/
Да, разбрах Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Ще Ви дам възможност. Благодаря. Г-н
Портних, заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани, благодаря за зададените въпроси. Разбира
се, ще отговоря писмено, въпреки че не всички изобщо би следвало да се
насочват към администрацията, но както винаги ще се опитаме да дадем
отговори на тези въпроси. Днес е важен ден. Днес предстои приемането на
бюджета, макрорамката, която ще гарантира развитието на града ни през

следващата година. Използвам случая да благодаря на всички за активната
работа в комисиите. С малки изключения тя беше наистина конструктивна и
съвсем искрено благодаря. Рекордно висок е бюджетът, който ще се
разглежда днес, съчетан със средствата по европейските проекти и програми
за 2017 г., макрорамката надскача 450 млн. Сами разбираме, че това е една
прекрасна гаранция за развитието и за обновяването на града ни и за
реализирането на приоритетни политики в сферите и на социалните
дейности, и на здравеопазването, на културата, образованието, спорта и т.н.,
така че ще спра до тук. Пожелавам Ви конструктивна работа и се надявам
днес да имаме приет един бюджет, който бих охарактеризирал и като
реалистичен, и като амбициозен, и който наистина е в интерес на развитието
на града ни през 2017 и на всички нас варненци. Благодаря Ви и успешна
работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н кмета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 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 за 2017 г.
(2) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.
15, ал. 3 от Закона за устройство на територията за недвижим имот, находящ
се в гр. Варна, селищно образувание „Боровец-юг“.
(3) – промяна в предназначението на жилища, включването им във
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди”, фонд “Ведомствен”, фонд “Резервен” и прехвърлянето
им.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

593-2. 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.
№ РД17000369ВН/10.01.2017 г., Общински съвет – Варна приема Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
за 2017г., съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 11/

594-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22,
ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на

Община Варна с рег. № ОСИСД16002172ВН-008ВН/14.12.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим
оценител, във връзка със сключване на предварителен договор на основание
чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, на 9 (девет) кв. м. от
ПИ № 10135.5403.9505 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди
четиристотин и три.девет хиляди петстотин и пет), целия с площ 1 363
(хиляда триста шестдесет и три) кв. м., начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“, находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, в размер
на 319,05 (триста и деветнадесет лева и пет стотинки) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв. м. възлизаща на 35,45
(тридесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева.
594-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД16002172ВН-008ВН/14.12.2016 г.,
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, както следва:
1. Община Варна ще прехвърли на „Ми Коста“ ЕООД собствеността
върху 9 (девет) кв. м. от ПИ № 10135.5403.9505 (десет хиляди сто тридесет
и пет.пет хиляди четиристотин и три.девет хиляди петстотин и пет), целия с
площ 1 363 (хиляда триста шестдесет и три) кв. м., начин на трайно
ползване „за второстепенна улица“, находящ се в гр. Варна, со „Боровец –
юг“, представляващ общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, непопадащи в улична регулация по ПУП- ПУР на со
„Боровец – юг“, гр. Варна, одобрен с решение № 2134- 8(21)24.03.2010 г.
на Общински съвет – Варна, от които 1 (един) кв. м. се придава към
проектен УПИ № XI – 4 980 (единадесет римско–четири хиляди деветстотин
и осемдесет) и 8 (осем) кв. м. се придават към проектен УПИ № XIII – 4 980
(тринадесет римско-четири хиляди деветстотин и осемдесет) в кв. 81
(осемдесет и едно) по плана на со „Боровец – юг“, обособени съгласно
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на основание чл. 129, ал. 2, във
връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията, с решение по
точка 4 от протокол № 14/05.04.2016 г. на ЕСУТ – Варна при община Варна,
по одобрената с решение по горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ № XI – 4 980 (единадесет римско – четири хиляди
деветстотин и осемдесет), УПИ № XII – 4 980 (дванадесет римско – четири

хиляди деветстотин и осемдесет) и УПИ № XIII – 4 980 (тринадесет римско
– четири хиляди деветстотин и осемдесет) в кв. 81 (осемдесет и едно) по
плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна.
3. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест месеца
след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка от
независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нова пазарна цена,
въз основа на която се сключва окончателният договор за уреждане на
имуществените отношения между Община Варна и „Ми Коста“ ЕООД.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/

595-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска
собственост и ги включва във фонд “Жилища за настаняване под наем
на граждани с установени жилищни нужди”, както следва:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Младост“
106
9
2
7
7723/2014 г.
2 жк „Възраждане“
6
1
8
22
8745/2015 г.
595-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска
собственост и ги включва във фонд “Ведомствен”, както следва:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 ул.“Младежка“
33
Б
4
32
7837/2014 г.
2 ул.“Петър Райчев“
4
А
5
13
9088/2016 г.
3 ул.“Петър Райчев“
1
Д
4
106
9089/2016 г.

ул.“Кракра“
7
3
8
2816/2004 г.
ул.“Кракра“
7
4
11
2817/2004 г.
595-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна определя предназначението на жилище – частна общинска
собственост и го включва във фонд “Резервен”, както следва:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Младост“
152
1
5
29
3167/2004 г.
595-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и
продажба на общински жилища и по предложение на кмета на община
Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет – Варна
прехвърля от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Жилища за
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“,
следните жилища:
№
Адрес
Бл. Вх. Ет.
Ап.
АОС №
1 бул.“Цар Освободител“№ 88
3
В
2
4
6138/2010 г.
2 ул.“Густав Вайганд“ № 8
4
7
4775/2007 г.
3 ул.“Ангел Кънчев“ № 62
2
1
4913/2008 г.
595-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и
продажба на общински жилища и по предложение на кмета на община
Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., Общински съвет – Варна
прехвърля от фонд „Резервен“ и включва във фонд “Ведомствен“,
следното жилище:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Младост“
108
9
1
2
6730/2012 г.
595-2-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и
продажба на общински жилища и по предложение на кмета на община
Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., Общински съвет – Варна
прехвърля от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с
4
5

установени жилищни нужди“ и включва във фонд “Ведомствен“, следното
жилище:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Дружба“
17
Б
1
11
9304/2016 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на предложението.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: 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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2017 г.
Докл.: Петя Енева – Председател на КПСК
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

596-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна,
приема Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за
периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г., съгласно приложение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/

597-3. 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 2017 г., съгласно приложение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на администрацията на Община Варна да внесе предложение за
разчет на разходите свързани с приватизационния процес в размер на 9 % от
приходите от приватизационни сделки, определен по реда на чл. 127, ал. 3
от Закона за публичните финанси, до следващо заседание на Общински
съвет – Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

598-3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси
и бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2017 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.
(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна за 2017 г. по проект „100% Youth City“ по програма
„Еразъм +“.
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на
градската среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на
БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за
изпълнение
на
проект
„Модернизация
на
образователната
инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно
предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
АДБФП за изпълнение на проект „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“ в рамките на
процедура на директно предоставяне на БФП „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос

„Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони е растеж" 2014 г.- 2020 г.
(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране
от бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на допустимите
разходи по проект „Ефективно управление на градовете чрез дигитални
инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от
потребителите“.
(7) – даване на съгласие за финансиране 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 Европейски съюз.
(8) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна за 2017 г. по проект „Комплексни услуги за достоен и
независим живот“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“,
район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ – Община Варна.
(9) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти
на град Варна.
(10) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за
сътрудничество
между
Община
Варна
и
Варненската
и
Великопреславска св. Митрополия.
(11) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(12) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна” за
съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(13) – отпускане на финансови средства на „Радио Варна“ за медийно
отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община Варна и в
подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017
г.“
(14) – отпускане на финансови средства на „Регионален телевизионен
център – Варна” за съвместна работа на Община Варна, Общински съвет –
Варна и РТВЦ - Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за нуждите на Варненската и
Великопреславска св. Митрополия.
(16) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“

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

599-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2017 г., чл. 94 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси и по предложения от кмета на Община Варна
с рег. № РД17000385ВН/10.01.2017 г. и №РД17000385ВН-001ВН/10.01.2017
г., Общински съвет – Варна реши:
І. Приема бюджета на община Варна за 2017 г. за приходите и
разходите, както следва:
(в лв.)
1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. 1), в т.ч.:

270 700 000

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности

109 915 789

а/

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ/§31-11/

103 103 869

б/

Неданъчни приходи от държавни дейности

545 490

в/

Депозити и средства по сметки /преходен остатък от 2016 г./

6 266 430

1.2.

по (Пр. 11), в т.ч. за:
-Ф-я Общи държавни служби
242 111
- Ф-я Отбрана и сигурност
334 846
- Ф-я Образование
3 632 442
- Ф-я Здравеопазване
644 158
- Ф-я Социал. осигуряване, подпомагане и грижи 1 103 861
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности 48 381
- Ф-я Икономически дейности и услуги
260 631
Местни приходи, в т.ч.:

160 784 211
154 576 009

а/

Имуществени данъци, неданъчни приходи и операции с
нефинансови активи:
Имуществени и други данъци

б/

Неданъчни приходи

69 126 009

в/

Операции с нефинансови активи

5 750 000

Бюджетни взаимоотношения:
а/

79 700 000

/-10 549 638/

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т. ч.:
1. Обща изравнителна субсидия - § 31–12, в т.ч.:
- за зимно поддържане

4 524 200
2 484 700
147 300

- обща изравнителна субсидия

337 400

2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13

2 039 500

б/
в/

Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС

/-6 401 822/
/-8 378 566/

г/

Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
*временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за
средствата от ЕС
* погашения по заеми от ПУДООС (-)

/ -293 450/

Финансиране на бюджетно салдо:

16 757 840

2.

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

270 700 000

2.1.

Разходи за държавни дейности

109 915 789

2.2.

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

160 784 211

а/
б/

ІІ.

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

ІІІ.

373 773
/- 667 223/

148 093 785
12 690 426

270 700 000

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно стр., БКС и опазване на околната среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции

16 404 000
2 979 000
104 176 000
18 148 000
14 156 000
60 480 000
14 274 000
37 648 000
2 435 000

Приема разходи по определени дейности и приложения
/в лв./:
- дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони и
кметства с населени места /Пр. № 5/
- дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. № 6/

15 369 352
10 499 380

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности
/Пр.№ 6а/
- дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/,
т.ч. преходен остатък – 5 737 127 лв. /Пр. №7/

32 737 127

- дейност „Други дейности по транспорта” /Пр. № 9/

8 500 000

- Преходен остатък от облигационен заем от 2015 г. /Пр. 12/

857 698

- Облигационен заем за финансиране на собствено участие по
проекти на община Варна, финансирани от оперативни програми на
Европейския съюз и други инвестиционни проекти /Пр. 13/

738 934

- Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2017 г. – 2019 г. /Пр. №23/
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. №4а/
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
14 661 400
- дейност 629 „Др. дейности по опазв. на околната среда“по §51 и 52/Пр.4 б/ 4 349 931
/без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“/

ІV. Разчет за капиталови разходи по функции и източници на
финансиране в размер на 28 930 113 лв. и разчети за капиталовите разходи
за съфинансиране на оперативни програми и проекти на Европейския
съюз /ЕСИФ и ДЕС//Пр. 1, Пр.2, Пр.3, Пр.4/
V. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по
функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/.
VІ. 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. 39, ал. 2 от ПМС №
374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г. (Пр. 21).
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:
1. Приема лимити за:
1.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи
за основни заплати на служителите, съгласно чл. 40 от ПМС №
374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
1.2. Разходи за представителни цели в размер до 2% от общия
годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация“ и дейност „Общински съвети“, съгласно чл. 90, ал. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 38, ал. 3
от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2017 г. /Пр. 17/.
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии:
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на
общественото здраве /Пр. 22/ в т.ч.:

2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 21 500 лв. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“.
2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 40 000 лв.
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.3. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.4. „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер
на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.5. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.6. „Детско дентално здраве” - целево финансиране в размер на 23
500 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.7. „Профилактика на женското здраве – трансвагинално
ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“
2.2. „Социална програма на Община Варна за 2017 г.“ - целево
финансиране в размер на 2 661 795 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ по /Пр. 16/
2.3. Програма „Спорт” – 1 250 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 812 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази
за спорт за всички“ /Пр. 25/
2.4. Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ - целево
финансиране в размер на 2 024 230 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 19 000
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ и 1 136 550 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“, /Пр. 26/
2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора“ – 340 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 130 000 лв. по §45

„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/
2.6. „Социален туризъм“ - 20 000 лв. субсидии по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност
„Туристически бази“/Пр. 28/
2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби“ – 155 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 53 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.29/
2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи“ – 85 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 40 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.30/.
2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
кадри“ – 50 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 8 000 лв. по § 45 „Субсидии
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“ /Пр. 31/
2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към
Общински съвет – Варна – 39 330 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 32/
2.11. „Международни и местни културни прояви“ – 3 210 000 лв., в
т.ч. субсидии в размер на 1 124 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 180 000 лв. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и
119 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ за общински фонд
„Култура“/Пр. 24/
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и
трансфери, както следва:
3.1. целева субсидия в размер на 80 000 лв. на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д–р
Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, от които за извършване на неотложен
ремонт на покрива на ниското тяло на болницата - 77 381 лв. и до 2 619 лв.
за конструктивна експертиза и последващ проект, §55 „Капиталов
трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.2. целева субсидия на Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 200 000
лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, гарантиран
от бюджета на НЗОК по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.3. целева субсидия на „Диагностично – консултативен център
„Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” ЕООД за покриване на
разходи на лечебно заведение в район с повишен здравен риск в размер на

25 758 лв. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.4 целева субсидия за лечебните заведения в размер на 1 000 000 лв.,
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ / Пр.2,/;
3.5. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите в размер на 7 500 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“;
3.6. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 10 000 лв. по
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Национален кулинарен фестивал „Варна 2017“ в размер на 7
500 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.8. целева субсидия на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр.
Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 2016
г. в размер 95 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“
3.9. трансфери за подпомагане дейността на културни институти,
съгласно сключени договори с Министерство на културата по §61
„Трансфери между бюджети“ в размер на 210 000 лв. както следва: за
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ –
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.;
3.10. целева субсидия за църковното настоятелство на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма 280 000 лв., в т. ч. 30 000 лв. преходни от 2016 г., по § 45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по културата“;
3.11. целеви субсидии за общински програми, както следва:
3.11.1. по програма „Аз успявам” – целево финансиране на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“
ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 21 500 лв. по § 43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” – целево
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина
І - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 40 000 лв. по §43

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.3. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер на
25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение
– Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. 22/;
3.11.4. по програма „Профилактика на глаукомата” – целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Специализирана болница по очни
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности
по здравеопазване“/Пр. 22/;
3.11.5. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Многопрофилна болница за активно
лечение „Света Анна“- Варна АД, по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.6. по програма „Детско дентално здраве” - целево финансиране в
размер на 23 500 лв. на „Дентален център І – Варна” ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.7. по програма „Профилактика на женското здраве –
трансвагинално ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на
20 000 лв. на СБАГАЛ „Проф. Д-Р Д. Стаматов - Варна” ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.9. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на
проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по социалното осигуряване“ в размер на 30 000 лв./Пр. 16/;
3.11.10. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно
положение с традиционните християнски ценности и помощ при
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на
15 000 лв./Пр. 16/;
3.11.11. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно

за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. 16/;
3.11.12. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца
и млади хора“ – 130 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други дейности по
вътрешната сигурност“ /Пр. 27/;
3.11.13. по програма „Спорт” – 812 000 лв. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. 25/;
3.11.14. по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ –
19 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ и 1 136 550 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“ /Пр. 26/;
3.11.15. по програма „Социален туризъм“ - 20 000 лв. субсидии по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Туристически бази“ /Пр. 28/;
3.11.16. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 53 000 лв. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“ /Пр.29/;
3.11.17. по програма „Програма за образователна интеграция на деца и
ученици от различни етнически групи“ – 40 000 лв. по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“/Пр. 30/;
3.11.18. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите кадри“ - 8 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. 31/
3.11.19. по програма „Международни и местни културни прояви“ –
1 124 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ и 180 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
културата“ за общински фонд „Култура“/Пр. 24/
3.12 Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на
248 522 лв., както следва:
- 235 936 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното
подпомагане“ и 12 586 лв., §10-20 „Разходи за външни услуги“ в местна
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“.
3.13. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.

4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински
съвет - Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, както следва:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 196 100 лв., в т.ч. 40 100 лв.
преходни от 2016 г. /Пр. № 2/
4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 244 013 лв., в т.ч. 74 013
лв. преходни от 2016 г., /Пр. № 2/
4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване”
– 98 853 лв. в т.ч. 3 000 лв. преходни от 2016 г. /Пр. № 2, Пр. № 16/
4.5. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/
4.6. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/
4.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 500 000 лв., в т.ч.
665 500 лв. преходни от 2016 г. /Пр. 9/
4.8. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” по
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 17 160 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност. /Пр.2, Пр. 16/
4.9. Разходи за месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 1 188 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност. /Пр.2, Пр. 16/
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2017 г. /Пр. № 19/
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
концесионни плащания през 2017 г. /Пр. 33/
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета – 35 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от
„Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
VІІІ. Приема разпределение на преходния остатък за 2017 г. в
размер на 30 718 119 лв. /Пр. 11/.
ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна, приема Разчет на разходите, финансирани от
приходи по § 40-00 /Пр.8, Пр.4/.

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.127, ал. 3 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна приема разчет на разходите, финансирани от
приватизационни сделки в размер на 853 753 лв., вкл. преходен остатък от
2016 г. – 53 753 лв., в т.ч: за придобиване и основен ремонт на дълготрайни
активи /91%/ в размер на 735 143 лв. и разходи, свързани с
приватизационния процес /9%/ в размер на 118 610 лв. /Пр.15/.
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна приема разпределение на средствата от целевата
субсидия за финансиране на капиталови разходи за делегираните от
държавата дейности и за местните дейности по обекти за строителство и
основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и
параграфи, в размер на 2 039 500 лв. /Пр.10/.
XII. 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. 4 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна приема просрочените вземания, които ще
бъдат събрани през 2017 г. /Пр.14/.
XIII. 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 ЗПФ,
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, Пр.34а и Пр.1/.
XIV. 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
ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана бюджетната
прогноза за местни дейности за периода 2017-2019 г., съгласно приложение
/Пр.35/.
XV. 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 2017 г.,
съгласно приложение /Пр. 20/.
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. 1 от

ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в
размер на 193 470 000 лв.
XVII. 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
ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в
размер на 251 700 000 лв.
XVIII. На основание чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 5 от ЗПФ, чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет
през 2017 г. - до 29 568 000 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2017 г. до 79 464 000 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат
издадени през 2017 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 31.12.2017 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на
бюджета на общината.
XIX. 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 2017 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, и
здравните и образователни заведения.
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 95 от ЗПФ, Общински
съвет – Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
в размер на 10 000 лв. по § 97 „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“, дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии“ /Пр.2/.

XXI. 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 определи и утвърди бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет
- в изпълнение на решение на Общински съвет – Варна № 567-7 от
Протокол № 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 проектирането и
основния ремонт на спортни площадки по училища, 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.
- да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
- да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
XXII. 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 с решение на Общински съвет – Варна:
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, съгласно чл. 125,
ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси
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, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за
публичните финанси.
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.
4. 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.
5. да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на
развитие.
6. да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
7. да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други
източници при необходимост при реализиране на общински програми и
проекти.
8. да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми,
съгласно изискванията на Министерство на финансите.
XXIII. 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.
XXIV. 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.
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета
за 2017 г. /Пр.36/.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 3, въздържали се – 6, отсъстват – 10/

600-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № Д16001149ВН-001ВН/16.12.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране в
размер на 2 347 лв. (две хиляди триста четиридесет и седем лева) от
бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на допустими разходи
по проект „100% Youth City“ по програма „Еразъм +“.
Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след
окончателното плащане през 2017 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 23/

601-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001071ВН/20.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета на
Община Варна да издаде в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално
развитие”, Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане
до 10.09.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение
на договор за безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ пълния размер
на исканото авансово плащане в размер до 8 830 908,42 (осем милиона
осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и осем лева и четиридесет и две)
по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0002-C01, рег.№ РД-02-3712/10.01.2017г. за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0002
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, 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“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 год.,
съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 18/

602-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001073ВН/20.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета на
Община Варна да издаде в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално
развитие”, Запис на заповед по образец, със срок на предявяване за плащане
до 19.08.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение
на договор за безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ пълния размер
на исканото авансово плащане в размер на 5 708 302, 90 (пет милиона
седемстотин и осем хиляди триста и два лева и деветдесет стотинки) по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0001-C01, рег. № РД-02-37305/19.12.2016г. за изпълнение на проект „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, 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“ на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/

603-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001229ВН/23.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета на
Община Варна да издаде в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално
развитие“, Запис на заповед по образец, със срок на предявяване за плащане
до 16.08.2019 г. (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ
пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 979 993.73 лева
(деветстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и
седемдесет и три стотинки) по Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-3.002-0031-C01, РД-02-37-

302/16.12.2016г. за изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0031
„Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р
Иван Богоров“ гр. Варна“ в рамките на процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002
„Подкрепа за професионалните училища в Република България“,
Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

604-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001108ВН/20.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране в размер
на 53 600 лв. (петдесет и три хиляди и шестстотин лева) от бюджета на
Община Варна за 2017 година, за реализиране на допустимите разходи по
проект „Ефективно управление на градовете чрез дигитални
инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от
потребителите“ с акроним на мрежата: Interactive Cities, по Програма
URBACT III, съгласно приложение към настоящото решение.
Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след
възстановяването им от Управляващия орган.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/

605-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № ЗК15001177ВН-060ВН/20.01.2017 г., Общински
съвет – Варна одобрява средства в размер до 29 902 лв. (двадесет и девет
хиляди деветстотин и два лева) за финансиране от бюджета на Община
Варна за 2017 г. на разходи за изпълнение на етап 2 от проект
„Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на
територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“. Дейностите по етап 1 от

проекта са изпълнени по договор за безвъзмездна финансова помощ №
2014BG16SPO001-005 от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
Исканите средства от бюджета на община Варна за 2017 г. са
предназначени за изплащане на възнаграждения и осигуровки на членовете
на екипа до завършване, отчитане и мониторинг на Етап 2 от проекта.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/

606-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001397ВН/25.01.2017 г., Общински съвет –
Варна одобрява разходи до 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) за
заемообразно/мостово финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г.
по Проект № BG05ОP001-2.002 „Комплексни услуги за достоен и
независим живот”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“,
район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ - община Варна.
Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след
възстановяването им от Управляващия орган.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

607-4. 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. № РД17001426ВН/25.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за предоставяне на гориво за отопление на културните
институти за 2017 г., с цел тяхното подпомагане, както следва:
- Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;
- Държавен куклен театър – Варна – 18 тона.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 12/

608-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, ал. 1, във връзка с

чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17000102ВН/04.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъде сключено Споразумение за сътрудничество между Община Варна и

Варненската и Великопреславска св. Митрополия за срок от 5 (пет) години,
считано от датата на подписването му, като одобрява текста на същото и
приема Програма за съвместна дейност през 2017 г., съгласно приложения
№ 1 и № 2 към настоящото решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 1, въздържали се – 9, отсъстват – 14/

609-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
40 016,93 лв. (четиридесет хиляди и шестнадесет лв. и деветдесет и три ст.)
на „Медийна група Черно море” ЕООД за реализиране на телевизионно
предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ от
бюджета на Община Варна за 2017 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 14/

610-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 42
258 лв. (четиридесет и две хиляди двеста петдесет и осем лв.) на „Дарик
радио” АД гр. Варна за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на
„Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна, след представяне
на подробен разчет за тяхното разходване.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ от
бюджета на Община Варна за 2017 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 14/

611-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
30 744 лв. (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв.) на БНР
„Радио Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени
прояви в община Варна и в подкрепа на инициативата „Варна – Европейска
младежка столица 2017 г.“, след представяне на подробен разчет за тяхното
разходване.
Средствата да бъдат осигурени дейност 369 „Други дейности по
младежта“, Приложение № 26 от бюджета на Община Варна за 2017 г.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 14/

612-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36
000 лв. (тридесет и шест хиляди лв.) на „РТВЦ – Варна“ за съвместна
работа на Община Варна, Общински съвет – Варна и „РТВЦ – Варна“ и в
подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017 г.“.
Средствата да бъдат осигурени дейност 369 „Други дейности по
младежта“, Приложение № 26 от бюджета на Община Варна за 2017 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 14/

613-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лв.) на Варненска Великопреславска
Света Митрополия за ремонт на покрива на Митрополитски Катедрален
храм.
Средствата да бъдат осигурени дейност 759 „Други дейности по
културата“, Приложение № 24 от бюджета на Община Варна за 2017 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 13/

614-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т.4 от

Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 585 805,39 лв. (петстотин
осемдесет и пет хиляди осемстотин и пет лв. и тридесет и девет стотинки)
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД за финансово оздравяване, от
които 410 950 лв. за задължения за контрагенти и 174 855,39 лв. за заплати и
осигурителни вноски на персонала.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017
г., дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 43-02 „Субсидии за
болнична помощ“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

615-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет –
Варна създава Работна група със задача предлагане на различни варианти
в доклад до Общински съвет – Варна, който да бъде внесен в срок до 60 дни,
считано от 30.01.2017 г., за разрешаване на кризата в „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“
ЕООД, за вземане на окончателно решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/
615-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет –
Варна определя състав на Работната група, както следва:
1 д-р Ивайло Христов Митковски – общински съветник;
2. д-р Николай Красимиров Георгиев – общински съветник;
3. д-р Веселин Божимиров Ангелов – общински съветник.
4. доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“
ЕООД;
5. Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Транспорт” относно:
(1) – даване на съгласие за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на
пътници по линиите от Републиканската транспортна схема от квотата
на Община Варна“.
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК „Транспорт“

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

616-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
и в съответствие с чл. 4, §3, и съпътстващите разпоредби на Регламент /ЕО/
1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и по
предложение на Кмета на община Варна с рег. № РД17000852ВН/18.01.2017
г., Общински съвет – Варна взема следните решения:
1. Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Варна“, за
срок от 5 години, по обособени позиции, съгласно приложените маршрутни
разписания, неразделна част от настоящото решение, по реда на Закона за
обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт.
2. Съставът на комисията за провеждане на процедурата и оценка на
постъпилите предложения да се състои най – малко от петима членове, в
това число един правоспособен юрист и специалисти, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит за
оценяване на предложенията. В комисията да се включат представители на
общината, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, КАТ –
Пътна полиция, браншовите организации в областта на автомобилния
транспорт.
3. Възлага на кмета на Община Варна изпълнението на своите
функции, във връзка с провеждането на процедура, по реда на Закона за
обществените поръчки и сключването на договори с превозвачите, за срок
от 5 години.
На основание чл. 60, ал. 1 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.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване” относно:
(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна“ ЕООД.
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на ПК
„Здравеопазване“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

617-6. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 86, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и чл. 20, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните
заведения, във връзка с докладна записка от Емилиян Зафиров – и.д.
управител на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение
– Варна“ ЕООД с рег. № ОС17000013ВН/11.01.2017 г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“
ЕООД по:
- цялостна медицинска дейност;
- отделни медицински и други дейности;
- обучение на студенти и специализанти.
2. Определя комисия за самооценка в следния състав:
Председател: проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.;
Секретар: Алис Агопова Тилкиян;
Членове:
1. д-р Янислав Райков Косев;

2. доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м.;
3. Емилиян Недков Зафиров;
4. Красимира Иванова Димитрова;
5. Диана Илиева Банкова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика” относно:
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонални пенсии.
Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“

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

618-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16027029ВН001ВН/23.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на
децата Митко Михайлов Насков, Радослав Михайлов Насков, Златин
Михайлов Насков и Денислава Михайлова Наскова от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

619-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16027203ВН001ВН/23.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на

децата Радослав Димитров Петров, Мирослав Димитров Петров и Елица
Димитрова Петрова от град Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна чрез Общинско
предприятие „Управление на проекти и озеленяване“, като партньор по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", одобряване текст на
проект за Споразумение за партньорство и упълномощаване кмета на община
Варна да го подпише.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“

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

620-8. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД17001231ВН/23.01.2017 г. Общински съвет –
Варна реши:
1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
Проект №: BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование „Активни в труда
на територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 г.-2020 г.“.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение
за партньорство по Проект BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование
„Активни в труда на територията на Община Варна“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г.-2020 г.“, приложено към
настоящото решение.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование „Активни в труда на
територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 г.-2020 г.“ и подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за

мостово финансиране от Общинския бюджет за съответната година в
съответствие с графика за изпълнение на дейностите, преди възстановяване
на средствата от Управляващия орган на програмата.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 13/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – изменение на Решение № 2589-8(45)/09.04.2003 г. на Общински
съвет – Варна.
Докл.: Христо Атанасов – общински съветник
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

621-9. Във връзка със сключени нови договори по Закона за

обществените поръчки за събиране и транспортиране на отпадъци,
почистване и поддържане на улици, и други места за обществено ползване
на територията на районите на Община Варна – „Одесос“, „Приморски“,
„Аспарухово“, „Младост“, „Владислав Варненчик“ и кметство Звездица и
по предложение на д-р Янко Станев – общински съветник, Общински съвет
– Варна изменя свое Решение № 2589-8 от Протокол № 45/09.04.2003 г.,
което придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закон
за местните данъци и такси Общински съвет – Варна приема разпределение
на средствата в процент от общият размер на приетите средства с план –
сметка за дейност „Чистота“ за дейностите по сметосъбиране и
транспортиране на отпадъци до депа и инсталации за обезвреждане и
оползотворяване /сметоизвозване/, и дейностите свързани с почистване на
териториите за обществено ползване по населени места /ръчно и
механизирано миене и метене, оборка, почистване на регули и канавки/, до
прекратяване на сега действащите договори за населените места, както
следва:
1. Кметство Тополи – 0, 79 %

2. Кметство Казашко – 0, 10 %
3. Кметство Каменар – 0, 52 %
4. Кметство Константиново – 0, 92 %„
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура
и духовно развитие” относно:
(1) – изменения в Правилника за работа на фонд „Култура” на
Община Варна.
(2) – допълнения в Насоки за кандидатстване по направленията на
общински фонд „Култура” 2016 г.
(3) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд
„Култура”.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“

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

622-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 и
чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет –
Варна изменя чл. 7 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община
Варна, раздел II Финансиране и органи на управление, както следва:
- като текста: чл. 7 (1) Експертният съвет се състои от 11 (единадесет)
членове.
придобива следния вид: „чл.7 (1) Експертният съвет се състои от 13
(тринадесет) членове.“
- като текста: чл. 7 (3) Временните членове на Експертния съвет са
шест и са в състав:
придобива следния вид: „чл. 7(3) Временните членове на Експертния
съвет са осем и са в състав:“.
- допълва нова т. 2 към чл. 7(3):

„т. 2. Двама независими външни експерти специалисти по програмата
на „Варна – Европейска младежка столица 2017 г.“ по направление 5, с
мандат до края на 2017 година“.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 14/

623-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 и
чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет –
Варна допълва Насоки за кандидатстване по направленията на общински
фонд „Култура” 2016 г., с ново направление: 5 „Европейска младежка
столица – вълна на иновации“, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/

624-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 10,
ал. 1, т. 1 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна и
по предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна определя срокове за кандидатстване по направление: 1 – „Фестивали
и конкурси“ (поднаправления: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) – Една сесия – 1.02.2017 г. –
20.02.2017 г. и направление: 5 „Европейска младежка столица – вълна на
иновации“ (поднаправления: 5.1, 5.2, 5.3) Първа сесия за проекти –
1.02.2017 г. – 20.02.2017 г.; втора сесия за проекти – 1.03.2017 г. –
20.03.2017 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 14/

625-10. 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. Маргарита Валериева Доровска;
2. Лилия Иванова Еленкова.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места” относно:
(1) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за имоти, находящи се в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.
(2) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за имоти, находящи се в м. „Джанаварски път“, район „Вл.
Варненчик“, гр. Варна.
(3) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот VI – 2071, по плана на кв. „Изгрев“,
гр. Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“

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

626-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, на основание чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на
територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на
територията и чл. 12 от Закона за устройство на територията и по доклад на
кмета на община Варна с рег. № АУ089551ВЛ-053ВН/20.01.2017 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за УПИ II - 44, 45, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 249,
250, 263 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“, УПИ XIV - 234, 38 „за
жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XV - 43 “за жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XVI 42 „за жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XVII - 36 “за жил. стр. и общ. обсл.“,

УПИ XVIII - 35 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XIX - 41 „за жил. стр. общ.
обсл.“, УПИ XX - 221 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XXI - 74, 75 „за жил.
стр. общ. обсл.“, УПИ XXIII - 25, 32, 33, 34, 39, 40, 46, 47, 49, 50 „за търг. кс, изложение, атракции и спорт“, кв. 4, План за регулация за УПИ XXII – 76,
77 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“ и УПИ IV - 168 „за парк музей „Вл. Варненчик“, кв. 4 и улична регулация от о.т. 126 до о.т. 132, от
о.т. 133 до о.т. 135 и от о.т. 136 до о.т. 140 по Паркоустройствен и
регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за
обществено обслужване, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ
изменение на Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на
застрояване на Паркова зона за обществено обслужване, гр. Варна, одобрен
със Заповед № Г-74/13.09.2001 г. на кмета на Община Варна и Заповед № Г64/23.09.2010 г. на зам.- кмета на Община Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
решението и одобрения проект на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет
страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за
устройство на територията и да се съобщи на заинтересованите лица по реда
на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона
за устройство на територията пред Административен съд – гр. Варна в 30
дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни екземпляра
подадени чрез Общински съвет – Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 14/

627-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл.
12 и чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 108, ал. 5 от
Закона за устройство на територията, при условията на чл. 103, ал. 6 от
Закона за устройство на територията и задание по чл. 125, във връзка с чл.
124а, ал. 7 от Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на
община Варна с рег. № АУ229189ВЛ-025ВН/20.01.2017 г., Общински съвет
– Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за УПИ IV – 54 „за трафопост“, УПИ V - „за озеленяване“, УПИ
VI - 54 „за търговски комплекс, обществено обслужване и автосервиз“, УПИ
VII - 9 „за търговски комплекс и обществено обслужване“, УПИ VIII - 10 „за

търговски комплекс и обществено обслужване“, УПИ IX - 11 „за търговски
комплекс и обществено обслужване“, УПИ X - 12 „за търговски комплекс и
обществено обслужване“, УПИ XI - 53 “за охр. канал и озеленяване“, УПИ
XII - 20 „за търговски комплекс и обществено обслужване“, кв. 71, УПИ I 10 „за търговски комплекс и обществено обслужване“, УПИ II - 11 „за
търговски комплекс и обществено обслужване“, кв. 72 и улична регулация
от о.т. 651 до о.т. 657 и между о.т. 1, о.т. 76, о.т. 77 и о.т. 78, м.
„Джанаварски път“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
решението и одобрения проект на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет
страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за
устройство на територията и да се съобщи на заинтересованите лица по реда
на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона
за устройство на територията пред Административен съд – гр. Варна в 30
дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни екземпляра
подадени чрез Общински съвет – Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

628-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията и във връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на
територията и по доклад на кмета на община Варна с рег. № АУ048086ПР003ПР-003ВН/20.01.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран
поземлен имот VI - 2071 „за производствени, складови и обслужващи
дейности“, кв. 200 и улична регулация от о.т. 2566 до о.т. 2567, по плана на
кв. „Изгрев“, гр. Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
решението и одобрения проект на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет
страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за
устройство на територията и да се съобщи на заинтересованите лица по реда
на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона
за устройство на територията пред Административен съд – гр. Варна в 30

дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни екземпляра
подадени чрез Общински съвет – Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и
образование” относно:
(1) – приемане на „Система от правила за електронен прием в
първи клас в общинските училища на територията на община Варна“.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

629-12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление

и местната администрация, във връзка с чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016
г. за организация на дейностите в училищното образование в изпълнение на
чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД17001428ВН/25.01.2017 г.,
Общински съвет – Варна приема разработената от Община Варна „Система
от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на
територията на община Варна“, съгласно приложение към настоящото
решение.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни,
контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет –
Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

630-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от „Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински
съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Европейски въпроси и
международно сътрудничество”, общинският съветник Веселин Божимиров
Ангелов.
630-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет –
Варна решава общинският съветник Веселин Божимиров Ангелов да бъде
член на ПК „Обществен ред и сигурност”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 15

от заседание, проведено на 30.01.2017 г.
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

